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

 
Abaffy-Dancs-Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 

1247–1515. A Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család le-
véltára 1216–1525. Bp., 1993.  

Acta Urbani V. = Aloysius L. Tăutu: Acta Urbani V. (1362–1370) Roma, 1964. 
AHA. = Arhiv Hrvatske Akademije. Zagreb (Zágráb). 
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
Áldásy = Áldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból. Bp., 1895. 
AM. = Archiv mesta. 
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov 

a iných pribuzných písomností. Praha, 1956. 
Analecta Mediaevalia I. = Analecta Mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. 

Szerk. Neumann Tibor. Bp.–Piliscsaba, 2001. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore 

regum Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
Arch. Közl. = Archaeologiai Közlemények. Pest–Bp., 1859–1899. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bakács, Pest m. = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevél-

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

1526. Bp., 1990. 
Balogh, Középk. okl. = Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Levéltárban. Összegyűjtötte, átírta Balogh István. Szerk.: Érszegi 
Géza. Nyíregyháza, 2000. 

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

Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a 
középkorban. Bp., 1935.  

BAZML. = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc. 
BFL. = Bencés Főapátsági Levéltár. Pannonhalma. 
Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. 

Codex diplomaticus comitum de Blagay. Bp., 1897. 
BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv. Miskolc, 1977–. 
Bónis, SZR. = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bírás-

kodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. 
Szeged, 1997. 

CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–
Brunae, 1836–1903. 
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CDP II. = Cameralia Documenta Pontifica de Regnis Sacrae Coronae Hunga-
riae (1297–1536). II. Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, 
Rationes, Annatae, Obl. Part., Legationes, Varia, Taxae. Közreadja 
Lukcsics József–Tusor Péter–Fedeles Tamás. Budapest–Róma, 2014. 

Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre 
la istoria Românilor. I/1–2. Bucureşti, 1887–1890. 

Df. = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
Dl. = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Rom. Hist. XII. = Documenta Romaniae Historica. Seria C. 

Transilvania. Vol. XII. (1361–1365) Bucuresti, 1985. 
Doc. Val. = Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam 

Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. 
Bp., 1941.  

Dörner = Anton. E. Dörner: Documente şi cronici privind istoria oraşului şi 
scaunului Orăştie. I. (1200–1541.) Cluj-Napoca, 2003. 

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

EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi 

okmánytár. I–III. Bp., 1997–2009. 
Eszterházy = Gr. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak 

leírásához tartozó oklevéltár. Bp., 1901. 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 

I–XI. Budae, 1829–1844. 
Forgách = Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách csa-

lád története. Esztergom, 1910. 
Frangepán = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum 

de Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. 
Bp., 1910–1913. 

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

GYKOL. = Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára.  
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár.   
Halász É., Slavonskih banova = Éva B. Halász: Diplomaticka analiza isprava 

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

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

Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7., II. rész 
1–6. Sopron, 1921–1943. 
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HBML. = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen. 
HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb). 
Héderváry = Br. Radvánszky Béla–Závodszky Levente: A Héderváry család 

oklevéltára. I–II. Bp., 1909–1922. 
HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien (Bécs). 
Historijski Zbornik. Zagreb, 1948–. 
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger. 
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 

1865–1891. 
Huber, Tirol = Alfons Huber: Geschichte der Vereinigung Tirols mit 

Oesterreich. Innsbruck, 1864. 
Inventarium = Inventarium privilegiorum omnium et singularum domorum 

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

Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–
1526. Bp., 1910. 

Jékey = Baán Kálmán: A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára 1271–1660. 
Regeszták. Bp., 1937. 

Juhász, Aradi reg. = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. 
Aradi regeszták 1229–1552. Gyula, 1962.  

Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. Bp., 1943. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 

diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897. 
Katona, Hist. Crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. 

Pestini–Budae, 1779–1817. 
Keglevich K., Garamszentbenedek = Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki 

apátság 13. és 14. századi oklevelei (1225–1403.) Capitulum IX. Szeged, 2014.  
KEML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. 
KKOL. = Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára. 
Kodeks Krakowa = Franciszek Piekosiński: Kodeks dyplomatyczny miasta 

Krakowa. I. Kraków, 1879. 
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről 

(1130) 1212–1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. 
Vas megyei levéltári füzetek 8. Szombathely, 1997. 

Kőfalvi T., Pécsváradi konvent = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltá-
ra 1254–1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Ta-
más. Szeged, 2006. 

Körös = Éva B. Halász–Suzana Miljan: Diplomatarium comitum terrestrium 
Crisiensium. A körösi comes terrestrisek oklevelei (1274–1439). Bp.–
Zagreb, 2014. 

Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 
1882–1883. 
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Kukuljević, Jura = Johannes Kukuljević: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae. Zagrabiae, 1862. 

Kurz = Franz Kurz: Oesterreich unter H. Rudolph dem Vierten. Linz, 1821. 
Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. 

Wien, 1836–1844. 
Ljubić = S. Ljubić: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke 

republike. I–V. 960–1527. Zagreb, 1868–1875. 
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. 
LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. Bp., 1904. 
Lucio, Trau = Giovanni Lucio: Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau. 

Venezia, 1673. 
Lucius = J. Lucius: De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdami, 1676. 
Makkai, Kolozsvár = Makkai László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár közép-

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

levelek, XI–XIV. század. Bp., 1960. 
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914. 
Mon. Rag. = Monumenta Ragusina. I–V. Zagrabiae, 1879–1897. 
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
MVB II. = Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas Illustrantia. II. Opera 

Joannis Friderici Novák. Pragae, 1907. 
Ocskay = Miloš Marek: Archivum familiae Očkaj. Trnave, 2015. 
OL-adatbázis = Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digitális 

levéltára. http://www.mol.arcanum.hu/dldf/opt/a101129htm?v=pdf&a=start 
Opočenská = M. Opočenská: Slovenika uherských listín v domácim dvornim 

a štátnim archivu ve Vidni. Praha, 1927. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-

Benedekrend története. I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008.  
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 

1002–1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a 
szilasi és pilisi Szilassy családok története. Bp., 1938. 

Petróczy = Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. Bu-
dapest, 1931. 

Piti F., Bodrog m. = Piti Ferenc: Bodrog megye hatóságának I. Lajos-kori 
oklevelei. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős 
Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor–Révész Éva–Szabados 
György. Szeged, 2010. 331–340. 

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

Quellen z. Wien = Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1895–1919. 
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Rábik, Diplomatarium = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Albertinum. 
Stredovenské listiny v literárom archíve Spolku Sv. Vojtecha (1181) 
1214–1543. H.n., 2008. 

Rábik, Oklevelek = Vladimír Rábik: Középkori oklevelek a Nagyszombati 
Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181) 1214–1543. Capitulum 
VII. Szeged, 2010.  

Rábik, Reg. Suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra 
supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas 
illustrantia. Vol. 1. (1342–1415) Ad edendum praeparavit Vladimír 
Rábik. Trnavae–Romae, 2009. 

Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok oklevelei-
nek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-
diplomatica. I–II. Bp., 1923–1987.  

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

Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. 
Bp., 1916–1918. 

ŠA. = Štátny oblastný archiv. 
Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, 

Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije. I–XVII. Zagrabiae, 1904–1981. 

SML. = Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár. 
SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony). 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kapos-

vár, 1970–. 
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sop-

ron, 1889–1891. 
StA. = Stadtarchiv. 
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. 

Zagreb, 1869–1939. 
Steyerer = Commentarii pro historia Alberti II ducis Austriae. Lipsiae, 1725. 
Sugár = Sugár István: Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban (1245–

1521). Miskolc, 1980. 
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjte-

ménye. I. Középkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928. 
Süttő = Süttő Szilárd: Anjou-Magyarország alkonya. II. Szeged, 2003. 
Szabó K., Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleve-

leinek kivonata (1232–1540). Bp., 1889.  
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye 

hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
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Szontagh, Meskó = Szontagh Dániel: Felső-kubini Meskó család. Pest, 1861. 
Szőcs T., Nádor = Szőcs Tibor: Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okle-

veleinek kritikai jegyzéke. Bp., 2012. 
SzSzBSz = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevél-

tára. I–II. Bp., 1887–1889. 
Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család 

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

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

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

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

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

TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
Új M. Múz. = Új Magyar Múzeum. I–X. Pest, 1850–1860.  
VAML. = Vas Megyei Levéltár, Szombathely.  
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 

közötti oklevelei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. 
LII. Nyíregyháza, 2010. 387–606. 

Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp., 2008. 
Veszpr. reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
VMMK =  A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 
V. Orbán, LC. = Urbain V. (1362–1370) Lettres communes. Tome I–IX. Pa-

ris–Rome, 1954–1983. 
V. Orbán, LSC = P. Lecacheux–G. Mollat: Urbain V. (1362–1370) Lettres 

secrétes et curiales se rapportant a la France. Fasc. 1-4. Paris, 1902–1955. 
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. I–XII. Pest–Bp., 1860–1874. 
Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. 

Kolozsvár, 2006. 
Weis = Johann Nepomuk Weis: Urkunden des Cistercienser-Stiftes 

Heiligenkreuz im Wiener Walde. II. Wien, 1859. 
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az 

Anjoukorból. Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876. 
Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex 

diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I– 
XII. Pest–Bp., 1871–1931. 
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Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. 
Oklevéltár. I–II. Bp., 1886–1890. 

ZW. = Frank Zimmermann–Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. Hermannstadt–Köln–Wien–
Bukarest, 1892–1981. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 

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

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

Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév 
Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás 
ti. = tudniillik 
ua. = ugyanaz(on) 
ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
v. = vagy 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 
vö. = vesd össze 

 
 
 

3. Signa 
Jelek 

 
[     ] additamentum, pótlás 
~  alia forma correctionis, névváltozat 
: correctio, helyesbítés 
(?) datum incertum, bizonytalan keltezés 
…….  lacuna, szöveghiány 
[?] lectio incerta, bizonytalan olvasat 
+ falsae litterae, hamis oklevél 
<     > pars superflua, felesleges rész 
[!] sic, így 
[[   ]] textus discrepans exemplarum, példányok közti eltérő szöveg 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTA 
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1. 1362. jan. 1. Kálló 
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró tudatja, hogy Yeztheu 
(dict.) Mihály jan. 15-én (sab. p. oct. Epiph. d.) tartozik előttük a Laskud-i hospesek, azaz 
Kallou-i István fia: István mester és Lengel (dict.) Leukus mester jobbágyai ellenében 
tizenketted-magával esküt tenni arról, hogy [1361.] dec. 18-án (sab. an. Nat. d.) nem azért 
ment Loskud faluba, hogy lopjon, hanem az ellenségeitől való félelmében ment be az 
ottani kertbe. D. in Kallou, sab. videlicet in die Strennarum, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 947. (Kállay cs. lt. 1300. 1352.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét maradványa.  
R.: Kállay 1424. szám; Piti F., Szabolcs m. 574. szám. 
 
 
2. 1362. jan. 2. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 1361. dec. 10-én 
kelt, itt átírt gyűrűspecsétes parancslevelének megfelelően kiküldték tanúságul 
Miklós papot, akivel László fia: Miklós, a királynéi aula ifja (iuvenis), a királyi 
kúriából speciálisan kiküldött királyi ember [1361.] dec. 27-én (in fe. Johannis ap. 
et ew.) az uralkodó – Fábián testvér, a Batha-i monostor apátja érdekében kiadott, 
Herchegh (dict.) Péter mester özvegyének és a fiának: Péternek címzett – másik 
oklevelét bemutatta ezen nemes asszonynak és Péternek, ám azt megtekintve ők 
nem akartak elégtételt adni a Batha-i egyház Zeremlyen-i vására tönkretétele, 
valamint az apátnak és jobbágyainak okozott egyéb jogtalanságok ügyében, ezért 
a királyi ember az özvegyet és fiát a Zekchw nevű birtokukon, Chouk fia: János 
nevű Zekchw-i várnagyukat és officialis-ukat pedig szintén Zekchw-n, ti. in 
officiolatu suo a királyi jelenlét elé idézte (evocasset) az apát ellenében jan. 10-re 
(quind. dict. fe. Johannis ap.). D. domin. p. Circ. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 77 299. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 428.) Helyenként hiányos. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (Hercheg névalakkal), kortárs kéztől: ad 
quindenas; due ambo sol., valamint kerek zárópecsét nyoma és egy visszazá-
ró kis kerek pecsét nyoma. 

K.: Z. III. 203–204.  
R.: Z. VII/1. 183; Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 282. szám. 
 
 
3. 1362. jan. 4. 
A. d. 1362., VI. Ince pápaságának 10. évében, die 4. Jan. Gaucelm kincs-
tárnok a pápai kamara számára átvett Tamás kalocsai érsek részéről (annak 
communis servicium-a egy részéért) 80 forintot. 
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 57r. (Df. 289 708.)  
 
 
4. 1362. jan. 7. Bécs 
[IV.] Rudolf, Austria, Styria és Karinthia hercege a maga, valamint fivérei 
(frater): Frideric, Albert és Leupold, Austria hercegei nevében megígéri [I.] 
Lajos királynak (H), hogy neki késlekedés nélkül segítséget nyújt teljes erejé-
vel [IV.] Károly római császár, annak fivére (germanus): János, Morauia őr-
grófja, valamint azok minden segítője, barátja és servitor-a ellen, amikor és 
ahányszor Lajos őt felkéri erre – kivéve azon kötelezettség esetét, amivel a 
Római Birodalomnak (Sacrum Romanum Imperium) tartozik a korábbi római 
császároktól kapott okleveleknek megfelelően, amik szerint szolgáljon a biro-
dalomnak a saját költségén nem több mint 12 fegyveressel egy hónapra 
Magyaro. (H) ellen. Jelen oklevelet a maga és fivérei nevében függőpecsét-
jével erősíti meg. D. et actum Wienne, 7. die Jan., a. d. 1362. 
 
E.: Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allgemeine 

Urkundenreihe. Rep. 1. 20. (Df. 257 984.) Hátlapján középkori kéztől német 
és latin nyelvű tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 

K.: Steyerer 333; Katona, Hist. crit. X/3. 286–287; F. IX/3. 229–230 (mind-
kettő 1361. évvel); CD. Mor. IX. 198. 

R.: Lichnowsky IV. 323. szám; Horváth M., MTT IX. (1861) 27. (1363. év 
alatt); Opočenská 27–28; Reg. Imp. VIII. 568. 

 
 
5. [1362. jan. 8.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: jelezzék Magyaro.-i (H) követeiknek, 
hogy béketárgyalásokat kezdenének Velence közvetítésével Raguza és annak 
szerbiai (imperium Raxie) ellenségei között. 
 
K.: Mon. Rag. III. 153. (ezen dátummal) 
 
 
6. [1362. jan. 11.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: írjanak Magyaro.-i (H) követeiknek, 
hogy tájékoztassák az új hírekről a királyt, majd elvégezve ezt és megbíza-
tásuk feladatait, térjenek vissza Raguzába a király válaszával. 
 
K.: Mon. Rag. III. 154. (ezen dátummal) 
 
 
 



 

 

21 

7. 1362. jan. 12. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Lyndua-i István fia néhai Miklós bán fia: István mester a maga és 
fivérei (frater): János, Miklós és László nevében bemutatta az uralkodó 1351. 
dec. 15-én kelt, gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben a király Zenthpetur-i 
Bank fia: néhai Cheme ezen Zenthpetur birtokon levő részét és Buza fia: Márk 
Markfulde nevű földjét (mindkettő Zala megye) apjuknak: Miklós bánnak ado-
mányozta, amit István mester kérésére és hű érdemeiért Lajos királyi hatáskörből 
(mera regia auctoritas) neki, fivéreinek és örököseiknek átír és megerősít függő 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelével, más jogának sérelme nélkül. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1362., pridie Id. Jan., uralkodása 21.  évében, amikor Miklós esz-
tergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Mihály váci, 
Domokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, 
János knini (Tinin), Demeter nonai, Bálint makarskai (Macarensis), István fárói 
(Farensis), Máté sebenicói (Sibinic), Mihály scardonai, Portiua zenggi 
(Senniensis) püspök, Vilmos (Villermus) pécsi electus confirmatus, a raguzai, 
egri, traui (Tragur) és korbáviai (Corbauiensis) szék üresedésben, magnifici Kont 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Leustach Szlavónia 
(regnum Sclauonie) bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 4240. (NRA. 540. 19.) Az uralkodó 1365. jan. 3-án kelt megerősítő 

záradékával. Két kerek, hiányos függő kettőspecsét, az egyik lila, a másik 
zöld-sárga fonattal. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, 
Markfeulde névalakkal. 

K.: Smič. XIII. 197–199. 
 
 
8. 1362. jan. 12. Eger 
Tamás, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, 
bacallarius in decretis, az egri káptalan által az egri szék üresedése idején 
kijelölt (deputatus) vikárius igazolja, hogy mindazon bírságokból (birsagium) 
és békebírságokból, amikben Iuan fia: László és Simon fiai: Imre és Péter, 
Kallo-i és Semyen-i nemesek Balkan-i János fia: László ellenében Miklós 
néhai egri püspök vikáriusai (Tamás elődei) és maga Tamás előtt elmarasz-
taltattak, kötelezettségüknek megfelelően jan. 8-án (oct. Circ. d.) László és 
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Simon fiai kifizettek neki 12 királyi forintot mint a saját részét. D. Agrie, 5. 
die oct. Circ. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 51 948a. (Kállay cs. lt. 1300. 1361.) Papír. Hátlapján mandorla alakú 

pecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1425. szám; Bónis, SZR. 1295. szám. 
 
 
9. [1362.] jan. 12. Avignon 
[VI. Ince pápa] kinyivánítja, hogy egykor minden megüresedő kanonokságot, 
prebendát, tisztséget (dignitas, personatus, officium) és egyházi javadalmat, 
legyenek azok lelki gondozással (cura) v. anélkül, saját adományozási jogkör-
éhez vont, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki ezekről bármilyen hatáskörrel 
rendelkezne. Mivel az egri egyház kanonoksága, prebendája és Zobouch-i 
főesperessége megüresedtek Arnold [fia:] Miklós – Vilmos (Guillelmus), a S. 
Maria in Cosmedin[-egyház] kardinális diakónusa commensalis káplánja és 
familiárisa – halálával, és ezekről a pápán kívül senki sem rendelkezhet, ő 
Vilmos kérésére ezen kanonokságot, prebendát és Zoubouch-i főesperességet 
Vilmos commensalis káplánjának, Magyaro.-i (partes Vngarie) képviselőjé-
nek: monostori (de Monasterio) Péternek biztosítja a kanonoki jog teljességé-
vel, minden joggal és tartozékkal, akkor is, ha ez ellenkezik az egri egyház 
statutum-aival és szokásaival, v. ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel bír 
ezekől, v. ha az apostoli szék korábban megengedte az egri püspöknek és a 
káptalannak, hogy senki elfogadására nem kötelezhetők e téren. Péternek a 
kalocsai egyházmegyei titeli egyházban kanonoksága és prebendája van, 
ezekről azonban le kell mondjon. Ha Péter nem tud jelen lenni az egri egyház 
statutum-ai és szokásai megőrzéséről szóló eskün, azt képviselője tegye le, 
Péter pedig majd akkor, ha személyesen ezen egyházban jár. D. Avinione, II. 
Id. Jan., [pápasága] 10. évében. [1362.] Utasítja többek között az esztergomi 
érseket, hogy ezen kanonokság, prebenda és főesperesség jogai, bevételei és 
tartozékai tulajdonába Pétert vezesse be, védje meg azokban, fogadtassa ka-
nonokká az egri egyházban, biztosítson neki stallum-ot a kórusban és helyet 
az egri káptalanban a kanonoki jog teljességével, e kanonokság, prebenda és 
főesperesség jövedelmeiből és bevételeiből részeltesse. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 144r–145r. (Df. 289 697.)  
 
 
10. 1362. jan. 12. Zára 
A. Nat. Christi 1362., ind. 15., die 12. Jan. [I.] Lajos király (V; dominus 
noster) uralkodása idején, amikor de Mathafaris Miklós zárai érsek, doctor 
decretorum, Çech-i Miklós Dalmácia és Horváto. (Crouacia) generalis bánja, 
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zárai comes (magnificus et potens vir) Zárában (Jadra) közjegyzői oklevelet 
bocsátottak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 199–200. (Zárában volt E.-je alapján.) 
 
 
11. 1362. jan. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Lyndwa-i néhai Miklós bán fia: István mester a maga és 
fivérei (uterinus frater): János, Miklós és László nevében bemutatta a fehérvári 
káptalan zárt, 1361. okt. 6-án kelt válaszlevelét a Zala megyei Markfeulde, 
Chernuch és Cherneufeulde nevű földek v. birtokok iktatásáról, amit István mes-
ter kérésére a király neki, fivéreinek és örököseiknek átír és megerősít, más jogá-
nak sérelme nélkül. D. in Vissegrad, oct. Epiph. d., a. eiusdem 1362. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. jan. 6. Dl. 5110. (NRA. 540. 18.) Eszerint nyílt ok-

levél volt.  
 
 
12. 1362. jan. 13. 
A Colosmonostra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelent egyrészről 
Jara-i Pascha fia Gál fia: János mester, másrészről Zaloch fia: András (Gerend-i 
Miklós fia: Miklós mester famulus-a, ezen ura nevében), és János megvallotta, 
hogy az ő Zenth Marthon és Miklós mester Banabyky nevű birtoka között kelet 
felől fekvő földrész miatt eddig nem kevés viszály volt közöttük, de fogott ne-
mes bírók elrendezésével és rokonságuk miatt úgy egyeztek meg, hogy a föld-
részt – ennek határai: bozót (rubetum); Pap Rethe Banabyky falu felől; Rakus 
pataknál Zwgo-nak mondott hely; nagy út; Keweshomlok nevű hely; Banaz-
lyuk; Banabyky birtok – János átadta Miklósnak és örököseinek, magának és 
örököseinek mostantól semmiféle tulajdonjogot meg nem tartva abban, szava-
tosság vállalásával, amit ha nem teljesít, másik örökbirtokából ugyanakkora 
termékenységű földrészt és 50 márka ezüstöt adjon Miklósnak. Erről a konvent 
függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. oct. Epiph. d., 
a. eiusdem 1362. 
 
Má.: Dl. 28 913. (KKOL. Metales. B. 10.) XVI. századi. Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1838. okt. 25. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 58–59. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 143. szám. 
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13. 1362. jan. 13. 
A pozsonyi káptalan előtt tiltakozott Lorand budai bíró frater-e: István és 
Miklós [fia:] János pozsonyi polgár (circa portam civis Posoniensis), előbbi a 
felesége: Margit asszony, és utóbbi is a felesége: Erzsébet asszony (Jakab 
egykori pozsonyi bíró leányai) nevében, hogy Jakab bíró fia: István, vagyis 
ezen asszonyok fivére (frater uterinus) Jakab bíró minden ingó és ingatlan 
javát, ti. a Pozsony város határain és területén belül levő szőlőket, földeket és 
bevételeket, továbbá Márton néhai prépost és Márton néhai plébános javait, 
amik ezek halálával nekik jutottak (arany- és ezüstcsészék, övek, kanalak és 
edények) elfoglalta és elfoglalva tartja, Margit és Erzsébet jogának nagy sé-
relmére. Mivel mindezekből az asszonyoknak elégtétel jár, ezért Istvánt tilal-
mazták a mondottak jogtalan elidegenítésétől a királyi hadoszlás kihirde-
tésének 15. napjáig, mivel az ügyben közöttük létrejött per akkorra lett ha-
lasztva. Erről kérésükre a káptalan nyílt oklevelet bocsát ki az asszonyoknak. 
D. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 181. (Df. 238 801.) 

Hátlapján kerek pecsét nyoma. 
R.: AMB. Inventár 189. szám. 
 
 
14. 1362. jan. 13. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi electus confirmatus, kápolnaispán, [I.] Lajos király 
(H) titkos kancellárja előtt Zyman-i Izach fia: Benedek megvallotta, hogy 
kötelezte magát, miszerint a Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája 
prothonotarius-a: Jakab mester által neki átadandó két (iktató és privilegiális) 
oklevele kiváltásáért márc. 9-én (oct. diei Cynerum) Vilmos előtt 10 forintot 
fizet Jakabnak, s ha ezt akkor elmulasztja, az összeg kétszeresében marasz-
talják el Jakab ellenében. D. in Vissegrad, oct. Epiph. d., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 60 287. (Máriássy cs. lt. Vegyes 145.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
 
 
15. [1362. jan. 13.] 
A raguzai kisebb tanács határozata: a Magyaro.-i (H) követeiknek küldendő 
levelet két futár vigye Szentdemeterig (S. Dymitrius), majd onnan a követekig 
1 ember lovon. A futárok várják meg, míg ez az ember visszatér Szent-
demeterbe és elhozza a választ. 
 
K.: Mon. Rag. III. 155. (ezen dátummal) 
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16. 1362. jan. 13.  
A. d. 1362., ind. 15., die 13. Jan. Laurenzo de Volcasso Ragusa város rector-a, 
a bírók és tanácsosok Sime de Resti-nek és Johannes de Gondola-nak, 
Magyaro.-i (U) követeiknek. A város és az ellenségei: Voyslav és a cattaroiak 
(Catharini) közötti béke létrehozására Velence (signoria ducal de Venecia) 
elküldte követét, Paulo Quirino-t, amit Raguza, mivel szüksége van a békére, 
megköszönt. A város Bossina bánjánál levő követei azt írták, hogy a bán el-
küldte követét Voyslav comes-hez, hogy a békéről tárgyaljanak, de a comes 
azt felelte, hogy nem akar békét Raguzával, ezért a bán azt mondta a város 
követeinek, hogy térjenek vissza Raguzába, mivel ő nem tud többet tenni a 
béke érdekében. Mindezt adják elő a királynak (nostro signor), majd válaszát 
megkapva térjenek vissza Raguzába. 
 
Reg.: Dubrovniki Történeti Lt. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 

Levante. 2. 36. (Df. 290 353.) Olasz nyelvű. 
K.: Mon. Rag. III. 155; Smič. XIII. 200–201. 
 
 
17. 1362. jan. 14. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) László mester Keue-i és Crassou-i comes-nek: raguzai 
(Ragusium) polgárai (civis, hospes) megbízható beszámolójából megtudta, 
hogy Benedek fia: István (László mester Keue-i alvárnagya) ok nélkül elvett 
Miklós fia: Pál raguzai polgártól 160 mázsa (amit köznyelven masa-nak mon-
danak) ólmot, 280 forintot, továbbá Márk és Paska raguzai polgároktól két (50 
forintot érő) lovat, és ezeket László (a király több, hozzá intézett parancsa 
ellenére) nem adta vissza nekik. Mivel a király nem akarja, hogy mondott 
polgárai efféle kárt szenvedjenek el, ezért miként korábban, úgy most is meg-
parancsolja László mesternek, hogy ezen javakat Tót (Sclavus) János, a ki-
rálynéi aula ifja, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember jelenlétében 
ezen polgároknak adassa vissza Istvánnal, kár nélkül és haladéktalanul, ne-
hogy mindezek ügyében a polgárok további panaszt nyújtsanak be a király-
nak László mester ellenében. D. in Wyssegrad, f. VI. p. oct. Epiph. d., a. 
eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 49 715. (Rumy cs. lt. 56. 55.) Előlapja jobb felső sarkán és hátlapján 

kerek pecsét körvonalában: commissio regis et regine. 
K.: Smič. XIII. 201–202. 
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18. 1362. jan. 14. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Lekene-i Miklós fia: Forgach (dict.) András, 
hogy miközben ő az urával: Zeech-i Miklóssal, egész Dalmácia [alatta lehúz-
va: Sclauonia] és Horváto. bánjával volt annak szolgálatában a Tenger-
melléknél (iuxta partes maritimas), bizonyos tolvajok és gonosztevők [1361.] 
szept. 29. táján (circa fe. Mychaelis anno prox. preterito) az éj csöndjében az 
ő néhai frater-e: Miklós Kozmal birtokon levő házához menve javaikat és a 
birtokjogaikról (főleg Kozmal birtokról) kiadott okleveleiket elvitték onnan, 
feltörve a ládákat. Ezért a király utasítja a Borsod megyei comes-t v. a 
vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik 
tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Wyssegrad, 
f. VI. p. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 58 558. (Forgách cs. lt. 194.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: F. XI. 453. 
R.: Forgách 668. 
 
 
19. 1362. jan. 15. 
A fehérvári káptalan 1362. jan. 15-én (a. d. 1362., sab. p. oct. Epiph. d.) kelt 
nyílt oklevele szerint színük előtt egyrészről Kendertow-i Miklós fia: László, 
másrészről Domokos fia: János egyesítették minden birtokukat és birtok-
részüket, s ha valamelyikük örökös nélkül hunyna el, mindezek teljes joggal a 
másikukra háramoljanak.  
 
Tá.: I. Lajos király, 1366. jún. 16. Dl. 61 219. (Kisfaludy cs. lt. 106.)  
K.: HO. V. 148. (Tá.-ban.) 
 
 
20. 1362. jan. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) László litteratus, országbírói notarius, az óbudai (Vetus Buda) Szt. 
Klára-kolostor apácái képviselője Kinga ottani apáca, ti. az opuliai 
(Opolensis) herceg leánya nevében bemutatta a budai káptalan 1361. szept. 
13-án kiadott, gyanútól mentes, zárt oklevelét a Hévíz folyón (in capite fluvii 
Calidarum Aquarum) a Szentlélek-egyház felől levő malom fél kereke (rota) 
Kingának történt iktatásáról, amit kérésére Lajos királyi hatáskörből és anyja: 
Erzsébet királyné akaratából és egyetértésével átír és megerősít Kingának 
függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelével, más jogának sérelme 
nélkül. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1362., XVI. Kal. Febr., uralkodása 21.  évében, 
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amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, Mi-
hály váci, Domokos csanádi püspök, Vilmos pécsi electus confirmatus, Péter 
boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter 
nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicói, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri, traui és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici  Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Leustach Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja, Miklós Machou-i bán, 
Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5080. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 21. 7.) Hátlapján 

középkori és újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő kettőspecsét és lila fonata. 
 
 
21. 1362. jan. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) elpanaszolta László litteratus, országbírói notarius, az óbudai 
(Vetus Buda) Szt. Klára-kolostor apácái képviselője, hogy miként az apácák 
megtudták, néhai Marouchuk mester özvegye, a frater patruelis-e: Kis 
(Parvus) János lovag (miles) és más rokonai csalárdul, az igazságot elhallgat-
va káptalanokkal, konventekkel és az ország jogszolgáltatóival olyan okleve-
leket adattak ki, hogy Marouchuk mester a Nogdombow, Zenthmihal és 
Dudwagzeg nevű Pozsony megyei birtokait még a végrendelkezése előtt 
(aminek során e 3 birtokot az apácákra hagyta) a mondott nemes asszonynak, 
a frater-einek és a rokonainak adta, és ezen oklevelekkel ők e birtokokat az 
apácáktól el akarják majd venni. A király igazságot kívánván szolgáltatni a 
kolostornak és az ottani apácáknak – mind amiatt, nehogy az apácák szük-
séges hasznaiktól megfosztottan a világi életbe visszatérni kényszerüljenek, 
hanem a teremtőnek, akinek szolgálatára magukat felajánlották, himnu-
szokkal, imákkal és más jótéteményekkel még nyugodtabban és ájtatosabban 
tudjanak szolgálni, mind pedig amiatt, mivel Marouchuk mester a végső nap-
jaiban Lajos anyja: Erzsébet királyné (H), valamint a főpapok, a bárók és az 
ország nemesei tudtával ezen 3 birtokát a király engedélyével a Szt. Klára-
kolostornak és apácáinak hagyta végrendeletileg lelke üdvéért –, az anyjával, 
a főpapokkal és a bárókkal érett megfontolást tartva érvénytelenít minden, a 
Marouchuk mester által az özvegyének, a frater-einek, a rokonainak és más 
személyeknek ezen 3 birtokról tett adományt, végrendelkezést és elide-
genítést, továbbá minden olyan káptalani, konventi és jogszolgáltatói okle-
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velet és privilégiumot, amiket ezen birtokok adományáról és végrendel-
kezéséről adtak v. adnak ki az apácák joga sérelmére, és az efféle oklevelek 
bemutatóit elmarasztalja függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális 
oklevelével. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1362., XVI. Kal. Febr., uralkodása 21.  évé-
ben, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László 
veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, János knini (Tynin), Bertalan traui, Demeter nonai, István fárói, Bá-
lint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
Domokos csanádi és Vilmos (Vylhelmus) pécsi electus confirmatus, az egri, 
raguzai és korbáviai szék üresedésben, magnifici  Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Leustac  Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Lyzkou-i Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5111. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 59. 11.) Az uralkodó 

1367. nov. 23-án kelt megerősítő záradékával (benne Nogdombo és 
Dudwadzegh névalakok). A plicaturán: commissio domine regine. Hát-
lapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Nogdumbou és Zenthmyhal 
névalakokkal). Két kerek, hiányos függő kettőspecsét, az egyik kék, a 
másik zöld fonattal. 

 
 
22. 1362. jan. 18. A firenzei Szt. Lőrinc-templom 
Anno incarn. d. 1361. [!], ind. 15., die 18. Jan. Achina-i [!] János fia: Miklós, 
a magyarok (Ungari) comes-e és kapitánya, valamint további magyar 
conestabilis-ek [!], akik nevei alább szerepelnek és akik pecsétjüket az okle-
vélre helyezték, Firenze (Florentia) városában számos más magyarral együtt 
jelen lévén, viszonzásul azon tiszteletért, amiben a városban részesültek, meg-
ígérik a szent evangéliumokra esküt téve – amit az alábbírt notarius mint köz-
hitelű személy fogadott tőlük Firenze város rector-ai, közössége és népe 
(populus) nevében –, hogy amíg Firenze városában v. annak területén 
(comitatus vel districtus) vannak, lehetőségük szerint megvédik a népet és 
annak vezetőit (priores artium et vexillifer iusticie dicti populi et communis), 
ezek honor-ja ellenében semmit nem tesznek, ellenük sosem fordulnak. Uta-
sítják a notarius-t, hogy erről közokiratot állítson ki, amit pecsétjeikkel erősí-
tenek meg. Acta fuerunt predicta Florentie, in templo S. Laurencii, a. et. ind. 
predictis, dicta die 18. predicti mensis, Pereci (dict.) István, Kis (Parvus) Imre 
és Kis (Parvus) Andreusius [!], Miklós comes familiárisai mint felkért tanúk 
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jelenlétében. A mondott magyarok nevei: László lovag (miles), Cupa-i Imre, 
Elisius fia: Miklós, Bogdan, Cibale fia: János, János fia: Péter, Demeter fia: 
János, András fia: István, Gergely fia: Miklós, Gál fia: László, Nabitid 
György, István fia: György, Benedek, András fia: János, Furlanus János, 
Cergeri Tamás, Kis (Parvus) Márton. Pármai Tamás [fia:] Mihály közjegyző, 
akkor Miklós comes írnoka (scriba) hitelesítő záradéka. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 584–585. (Atti publici. Documenti. Vol. 39. Archivio 

delle Riformagioni, Firenzei lt. alapján. Eszerint 19 pecsét volt rajta.) 
Megj.: A dátumban 1361 még a márc. 25-i firenzei évkezdet miatt van. – Wenzel 

közöl továbbá három, 1362. máj. 4-i, nov. 20-i és dec. 3-i dátumú (Uo. II. 
586–587., 589. és 590–590.), Johanna nápolyi királynő és férje: Tarantói La-
jos által kiadott oklevelet ezen magyarokkal (az ún. magna societas 
Ungarorum) kapcsolatban. Mivel a magyarokat Johanna és Lajos 1361. ápr. 
25-i oklevelükben fogadták szolgálatukba (Uo. II. 571–578.), kevéssé való-
színű, hogy erről csak 1362 májusában, vagyis bő egy évvel később értesítet-
ték Firenzét, ahol a magyarok ráadásul jelen forrás szerint már 1362 január-
jában ott voltak. A másik két oklevél pedig azért nem kelhetett 1362 nov.-
dec. során, mivel Tarantói Lajos 1362 május végén elhunyt. Ezen okok és az 
események időrendi logikája miatt a mondott három oklevél valószínűen 
1361-ben kelt, így a jelen kötetben nem szerepel.  

 
 
23. 1362. jan. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Kusal-i Jakch mester, hogy az őt zálog cí-
mén illető Vorsolch birtok tulajdonába szeretne bemenni. Ezért az uralkodó 
utasítja a Kolus-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Od-i István fia: János v. Demeter fia: László királyi ember a szomszédok össze-
hívásával a birtok tulajdonába vezesse be (introducat) Jakch mestert, és iktas-
sa azt neki a mondott jogcímen, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze meg Jakch ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent 
tegyen jelentést a szokott módon (more solito) a királynak. D. in Vissegrad, in 
fe. Fabiani et Sebastiani, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 27 629. (KKOL. Cista comitatuum. Kraszna 1. 6.) Papír. Hátlapján 

azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú kis ke-
rek pecsét nyoma. Előlapja alján kortárs formulaminta: Religiosis viris 
conventui de Clusmonustura amicis suis reverendis pro tali de tali contra 
tales interius expressos super possessionaria estimacione per nostrum et 
vestrum homines in octavis festi Circumcisionis domini modo 
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intraspecificato fienda cuius series ad octavas festi talis in vestris litteris 
per partes est nobis reportanda. 

Á.: Kolozsmonostori konvent, 1839. aug. 12. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 61. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 144. szám. 
 
 
24. 1362. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit koráb-
bi perhalasztó oklevelének megfelelően Miklós fia: János jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) viselt színe előtt Mykch néhai bán fia néhai Lorand mester fia: 
Miklós ellenében, királyi parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára (ad quind. 
residencie presentis regalis exercitus) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5112. (NRA. 1698. 114.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Más kortárs kezek-
től: pro Stephano filio Lorandi cum Jazou pro in Johannes filius Iwan 
cum eiusdem ad Epiphanie; due sol. 11 denarios. 

 
 
25. 1362. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
oklevelének megfelelően Kallou-i Lengel (dict.) Leukus jan. 13-án (oct. Epiph. 
d.) viselt színe előtt Albert fia: Pál, Ramachahaza-i Erne fia: Mihály, Baka-i 
János és Bereck, Bagdan-i Olivér fiai: Leukus és Demeter, utóbbi fia: Egyed, 
valamint András, László és Tamás Mook-i nemesek elle-nében, királyi parancs-
ból a királyi hadoszlás 15. napjára (ad quind. residencie presentis regalis 
exercitus) halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 948b. = Dl. 108 007. (Kállay cs. lt. 1300. 1370.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Pál is Ramachahaza-i), valamint 
kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Leukus Michael 
cum capituli Varadiensis pro in Demetrius et alii cum Lelez ad octavas 
Epiphanie in facto potencie. 

R.: Kállay 1426. szám. 
 
 
26. 1362. jan. 20. Visegrád 
Bubeek György királynéi tárnokmester azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően Bodolou-i István fia István fia: István (akinek nevé-
ben Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) 
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jan. 13-án (oct. Epiph. d.) viselt színe előtt a királyné Torpa-i hospesei v. job-
bágyai ellenében (akik nevében László litteratus jelent meg királynéi ügyvéd-
valló levéllel) a Lelez-i konvent idéző- és tudományvevő levelében foglalt 
ügyekben, a felek képviselői akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. 
D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 949. (Kállay cs. lt. 1300. 1362.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1427. szám. 
 
 
27. 1362. jan. 20. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda azon pert, amit korábbi oklevelének megfelelően notarius-a, 
Walko-i Pál fia: Miklós mester jan. 13-án (oct. Epiph. d.) viselt színe előtt 
Anduryashaza-i László fia: István ellenében Rouaz (dict.) Domokos fiai Zuchak 
birtokon levő része ügyében, a felek akaratából márc. 9-re (oct. diei Cinerum) 
halasztja el. D. in S. Emerico, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 73 691. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 140.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Teleki I. 121; Doc. Rom. Hist. XII. 62. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 145. szám. 
 
 
28. 1362. jan. 20. körül 
Bub[eek] István comes, [I.] Lajos király (H) [országbírója] azon pert, amit a 
Scepes-i káptalan idézőlevelének megfelelően Kont Miklós nádor (H) [képvi-
selője]: Scep[us]-i Jakab mester jan. 13. után (….. p. oct. Epiph. d.) viselt 
színe előtt Konchman fia: János [és Valter fia: János], Leuche-i [polgárok] 
ellenében a ………… és Huruzfalua [birtokokon] levő részek iktatásakor tett 
ellentmondásuk ügyében, királyi írásos [parancsból] a királyi hadoszlás ……. 
napjára (………. [residencie pres]entis exercitus … regis) halasztja el. 
…………….. termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 60 288. (Máriássy cs. lt. Vegyes 146.) Hiányos. Hátlapján azonos kéz-

től tárgymegjelölés (a kiegészítések egy része innen származik), valamint 
kerek zárópecsét töredékes nyoma és egy kis kerek visszazáró pecsét 
nyoma. 
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29. 1362. jan. 21. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-konvent előtt Noghsemyen-i István fia: 
István tiltakozott, hogy amikor ő a jobbágyát, Vendek fia: Pált a kihágásai 
miatt elfogatta, Kechkes (dict.) János fia: Jakab és Orrus (dict.) János (Iwan 
fia: László jobbágya) a cinkosaikkal együtt jan. 17-én (f. II. p. oct. Epiph. d.) 
titokban az ő falunagya házához menve Pált onnan megszöktették, az ő joga 
sérelmére.  D. 2. die quind. Epiph. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 51 950. (Kállay cs. lt. 1300. 1318.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 
R.: Kállay 1428. szám. 
 
 
30. [1362.] jan. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Miklós fia néhai Pál fia: Pálnak az erdélyi egyház kanonok-
ságát biztosítja a kanonoki jog teljességével és ugyanott neki üres v. megüre-
sedő prebendát rezervál, minden joggal és tartozékkal, amit Pál az üresedésről 
való értesüléstől számított 1 hónapon belül elfogad. A pápa inti az erdélyi 
püspököt és káptalant, akikhez ezen egyházban mindezek adományozási jog-
köre tartozik, hogy az elfogadás előtt ne rendelkezzenek róluk, mert érvényte-
lennek tekinti, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. 
Mindez érvényes akkor is, ha ellenkezik az erdélyi egyház statutum-aival és 
szokásaival, v. ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel bír ezekről, v. ha az apos-
toli szék korábban megengedte a püspöknek és a káptalannak, hogy senki 
elfogadására nem kötelezhetők ezek terén. Ha Pál nem tud jelen lenni az erdé-
lyi egyház statutum-ai és szokásai megőrzéséről szóló eskün, azt képviselője 
tegye le, Pál pedig majd akkor, ha személyesen ezen egyházban jár. D. 
Avinione, XII. Kal. Febr., [pápasága] 10. évében. [1362.] Utasítja az eszter-
gomi érseket és a nyitrai püspököt, hogy Pált fogadtassák kanonokká az erdé-
lyi egyházban, biztosítsanak neki stallum-ot a kórusban és helyet az erdélyi 
káptalanban a kanonoki jog teljességével, e kanonokság és prebenda jövedel-
meiből és bevételeiből részeltessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 423v–424r. (Df. 289 714.)  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 283; Áldásy 71–72; Erdélyi Okm. IV. 146. szám. 
 
 
31. 1362. jan. 22. [Trau] 
Tárgyaljon a királyné [!] a bánnal és feleségével (banissa) 8 electus révén a 
város őrzéséről minden hatáskörrel és gondoskodjon az oláhokról (vlachi). 
 
K.: Smič. XIII. 202. (Starine XIII. 236. alapján.) 
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32. 1362. jan. 24. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) 1362. jan. 24-én (f. II. p. Fabiani et Sebastiani, a. d. 
1362.) Wyssegrad-on kelt nyílt oklevele, ami tartalmazta a [szepesi] káptalan 
[I.] Károly király írásos parancsára válaszoló levelét, miszerint a királyi és a 
káptalani emberek Roh fia: Jakab és László fia: Mihály Olsua nevű birtokát az 
oklevélben megnevezett szomszédok, főleg Kakas mester és fia: Miklós jelen-
létében bejárták, a birtokot mások birtokaitól elkülönítették, és egynegyedét 
Jakabnak, háromnegyedét Mihálynak (és örököseiknek) minden haszonvétellel 
iktatták, nem lévén ellentmondó. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1412. dec. 5. ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz 

család úszfalvi lt. 190. 6. (Df. 268 470.) 
 
 
33. 1362. jan. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) szentpéteri (S. Petrus) Orbán fia Mihály fia: László a maga, 
uterinus frater-e: Demeter és ue. Orbán fia Pál fia János fiai: László és Tamás 
(az ő frater patruelis-ei) nevében bemutatta [I.] Károly király (H) 1323. máj. 
23-án, a Havasalföldön (partes Transalpine) elveszett középső pecsétjével 
ellátott, gyanútól mentes privilegiális oklevelét a Wolkow megyei Pabar, 
Jelyn, Twgya, Myhaly és Erezthuen birtokok adományozásáról és visszaadá-
sáról (l. Anjou-oklt. VII. 224. szám), amit kérésére az uralkodó Lászlónak, 
ezen frater-einek és örököseiknek királyi hatáskörből átír és megerősít, mások 
jogainak sérelme nélkül, függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális okleve-
lével. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1362., VIII. Kal. Febr., uralkodása 21. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás test-
vér szerémi püspök, Domokos csanádi és Vilmos (Vylhelmus) pécsi electus 
confirmatus, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, az egri, 
raguzai és korbáviai szék üresedésben, magnifici  Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Leustac  Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
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E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus. A. 11. (Df. 285 254.) Az 
uralkodó 1364. máj. 30-án kelt megerősítő záradékával. Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 

 
 
34. 1362. jan. 25. Locsmánd 
Lanceus mester Suprun-i comes [!] és a szolgabírók tudatják, hogy János, 
Dalmácia és Horváto. egykori bánja (magnificus) kérésére kiküldték az egyik 
szolgabírót: Veyka-i Bálintot Nogmortun-i Simon fia Lőrinc fia: Miklós 
(Nykkul) mesterhez tudományvételre és hogy figyelmeztesse fentiek szavával, 
hogy adjon elégtételt mindazon jogtalanságokért és károkért, amiket Jánosnak 
okozott, ti. fentiek és az egész megye (provincia comitatus) tudomása szerint 
Miklós az embereit felfegyverkezve és hatalmaskodva János Zanthou nevű 
birtokára küldte és onnan annak falunagyát és 4 jobbágyát a javaikkal együtt 
[1361.] dec. 23-án (f. V. an. Nat. d.) elvitette a saját birtokára lakni, János enge-
délye és beleegyezése nélkül. Miklós a szolgabírónak azt mondta, hogy minder-
ről elégtételt ad jan. 23-án (domin. an. Conv. Pauli), ám akkor nem jelent meg, 
nem is küldött senkit és elégtételt sem adott. Erről fentiek Jánosnak oklevelet 
bocsátanak ki. D. in Lochman, in fe. Conv. Pauli, a. d. 1362. 
 
K.: Sopron vm. I. 335–336. (Eszerint E.-je papíron volt 3 pecsét töredékeivel 

a Batthyány cs. hercegi lt.-ában Körmenden.) 
 
 
35. 1362. jan. 25. 
A Clusmunustra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt Wos (dict.) Miklós 
mester tiltakozott, hogy Deseu fia: Elephant-i (dict.) Mihály mester az ő Ozwe 
és Chubanka nevű birtokait és tartozékaikat – amiket az apja Chente (dict.) 
Jánostól vásárolt, azon javakkal együtt, amiket ezen apja a Zentheged nevű 
birtoka elpusztításáért kapott, és amikről oklevelei vannak – eladta Bubek 
[Domokos] fiainak: Istvánnak és Györgynek, az ő joga sérelmére, ezért Mi-
hály mestert Ozwe és Chubanka birtokok és tartozékaik elidegenítésétől és 
eladásától, Istvánt és Györgyöt pedig ezek elfoglalásától, megvásárlásától és a 
számukra történő átörökítéstől tilalmazta. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1362. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. Oklevelek 4. 3. (Df. 252 772.) Papír. Hátlap-

ján azonos (Elephanth és Ozue névalakokkal) és újkori kéztől tárgymeg-
jelölések, valamint kerek zárópecsét töredékei. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 63. 
R.: Wass 128. szám; Erdélyi Okm. IV. 147. szám. 
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36. 1362. jan. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a budai káptalannak: elmondták neki Magyar (dict.) Pál 
mester felesége nevében, hogy a Mezado nevű birtoka bérlete (conduccio) 
ügyében kiadott oklevele elveszett, és ennek par-ja a káptalan sekrestyéjében v. 
conservatorium-ában van a szokás szerint (more solito) elhelyezve. Mivel e 
nemes asszonynak az oklevélre szüksége van, a király utasítja a káptalant, hogy 
az oklevél par-ját sekrestyéjükben keressék meg, és tartalmát az asszonynak 
csalárdság nélkül írják át. D. in Wyssegrad, 2. die Conv. Pauli, a. d. 1362. 
 
Á.: a 102. számú oklevélben. 
 
 
37. [1362. jan. 27.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: adjanak 130 perperum-ot annak az ifjú-
nak, aki elhozta a magyar (H) király levelét. 
 
K.: Mon. Rag. III. 158. (ezen dátummal) 
 
 
38. 1362. jan. 28. 
A váradi konvent tudatja, hogy nyílt oklevelüknek megfelelően és az abban 
szereplő feltételek alatt tanúságuk jelenlétében egyrészről Vilmos (Wilhel-
mus) pécsi electus confirmatus és János mester Pécs várbeli várnagy, más-
részről Gyula-i Jakab fia Miklós fiai: Jakab és Mihály mesterek között jan. 
27-én (quind. oct. Epif. d.) a felek által közösen odavezetendő hat nemes 
által fogottbírói döntésnek kellett megtörténnie a Miklós fiai, familiárisaik 
és jobbágyaik által Vilmosnak, János várnagynak, familiárisaiknak és job-
bágyaiknak okozott károk, jogtalanságok, sebesítések és vérontás ügyében. 
A mondott napon a konvent a fogottbírói döntés megtekintésére és meghall-
gatására kiküldte tanúságul Jakab testvér papot, akinek jelenlétében a felek 
által odavezetett hat fogott bírónak Péter fia: Bertalan (Vilmos Neuigh-i 
jobbágya) elmondta, hogy Jakab mester [1361.] máj. 25-én (f. III. p. oct. 
Passce cuius nunc prox. ad[veniret] revolucio annualis) a Pettre nevű birto-
kán az ő két ökrét jogtalanul és hatalmaskodva elvette tőle, mire Jakab azt 
felelte, hogy ő Bertalantól az ökreit a mondott napon nem az ő Pettre nevű 
birtokán, hanem Orrus (dict.) Miklós fiai birtokán vette el jogszerűen. A 
felek előadásait meghallgatva [a fogott bírók] úgy határoztak, hogy Jakab 
egy másik nemessel márc. 5-én (sab. an. Invocavit) tegyen [esküt] a konvent 
előtt saját állítása igazolására. A Pécs városbeli András fia: János pedig azt 
adta elő, hogy Mihály mester [1361.] dec. 22-én (f. IV. an. fe. Nat. d.) [el-



 36 

vette] tőle hat ökrét, mire Mihály azt felelte, hogy ő János ökreit a mondott 
napon jogszerűen vette el tőle ……kesefeulde-n, mivel János nem ment az ő 
vámhelyéhez, hanem más úton akart átkelni. Erről pedig a hat fogott bíró 
úgy döntött, hogy Mihály mester harmadmagával, nemesekkel márc. 5-én 
szintén tegyen esküt állítása igazolására a konvent előtt. D. 2. die termini 
prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek. Gyulay 4. 29. (Df. 259 861.) Hiá-

nyos. Hátlapján azonos (Wylhermus névalakkal) és újkori kéztől tárgy-
megjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékei. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 281. és 283. szám. 
 
 
39. 1362. jan. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a pozsonyi káptalannak: emberük a Lorand comes frater-e: 
István mester felesége ügyében kiadott, a Pozsony városbeli bírónak, esküdteknek, 
polgároknak és hospeseknek, valamint Sebus frater-ének: Péter mesternek és fiai-
nak szóló két oklevelét jelen oklevéllel együtt mutassa be a címzetteknek, és amit 
ők ezeket megtekintve cselekednek v. válaszolnak, a káptalan írja meg a királynak. 
D. in Vyssegrad, sab. an. Purif. virg. glor., a. d. 1362. 
 
Á.: a 188. számú oklevélben. 
 
 
40. [1362. jan. 29. Salzburg[ 
Ortolf salzburgi érsek kinyilvánítja, hogy [IV.] Rudolf, Frigyes, Albert és 
Lipót, Ausztria hercegei az oklevél kiadásának napján vele és egyházával 
szövetséget hoztak létre kölcsönös védelemre és támadásra, kivéve [I.] Lajos 
király (U) ellenében. 
 
R.: Huber, Tirol 211. (Ezen dátummal. Eszerint Má.-a a császári lt.-ban volt. 

Diplomatar. nr. 818. fol. 59b.); Reg. Imp. VIII. 568. 
 
 
41. 1362. jan. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Scepus-i káptalannak: elmondta neki Aprod (dict.) Miklós 
fia: István, hogy a jogairól és birtokairól szóló, a káptalan pecsétje alatt kiadott 
oklevelei elvesztek, és ezek par-jai a káptalan sekrestyéjében v. conservatorium-
ában vannak a szokás szerint (more solito) elhelyezve. Ezért a király utasítja a 
káptalant, hogy az Istvánt és frater-eit érintő oklevelek par-jait sekrestyéjükben 
keressék meg és ezeket szó szerint írják át nekik pecsétjük alatt, csalárdság nél-
kül. D. in Wyssegrad, domin. an. Purif. B. virg., a. d. 1362. 
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Á.: a 63. számú oklevélben. 
 
 
42. 1362. jan. 31. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Keykw[-i] Péter fia: György és famulus-a: 
György nevében, hogy miként azok megtudták, Lezene-i Chako fia: Péter 
olyan tudományvételt tartott titokban az ő ellenükben, hogy András nevű job-
bágyát ők a minap Gyarmath faluban felakasztották (laqueo suspendissent) – 
holott András a tolvajlása miatt bírói úton ítéltetett akasztófára (patibulo 
dampnatus). Ezért az uralkodó utasítja a Saag-i konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Zele-i Lőrinc v. Mihály fia: János v. Peteu 
fia: László királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent 
tegyen jelentést. D. in Wysegrad, f. II. an. Purif. B. virg., a. d. 1362. 
 
Á.: az 51. számú oklevélben. 
R.: Balassa 118. szám. 
 
 
43. 1362. jan. 31. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Nogazar-i János fia: András nevében, hogy 
Kysazar-i Simon fia: Jakab és Kysazar-i Péter [1361.] dec. 22-én (f. IV. an. 
Nat. d.) az ő Nogazar-i jobbágyát: Mihályt, aki a Nogazar birtokhoz tartozó 
erdőből a közúton haladt, lemeztelenítették és bántalmazták. Ezért az uralko-
dó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlé-
tében Kasuh-i György v. Pelehte-i Dénes v. Kelechen-i Pongrác királyi ember 
tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Wysegrad, f. II. an. Purif. B. virg. Marie, a. d. 1362. 
 
Á.: a 82. számú oklevélben. 
K.: Károlyi I. 253. (Á.-ban.) 
 
 
44. 1362. jan. 31. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machou-i bánnak, többek között Barana megye comes-ének 
elmondták szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes nevében, hogy a 
Barana megyei Eghazasporozlow, más néven Scemefolua birtokon levő részét 
[1361.] nov. 11-én (in fe. Martini) Lőrinc litteratus, [lehúzva: Sándor fia János 
fia: Pál] Ogh (dict.) István [lehúzva: Miklós fia: János] és Scemefolua-i Far-
kas (dict.) Miklós hatalmaskodva tönkretették, kifosztották és ottani jobbá-
gyait elűzték, Dénes joga sérelmére. Ezért a bán kéri a boszniai káptalant, 
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hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Dornow-i György v. 
Herman-i Fábián fia: Tamás v. Damand-i Péter fia: Márton v. Konkol-i Bodou 
fia: István királyi ember tudja meg minderről nyíltan és titokban az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést a királynak. D. in S. Demetrio, f. II. p. fe. 
Conv. Pauli, a. d. 1362. 
 
Á.: a 108. számú oklevélben. 
 
 
45. 1362. jan. 31. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machou-i bánnak, többek között Baranya megye comes-ének 
elmondták szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes nevében, hogy a 
Baranya megyei Eghazasporuzlow, más néven Scemefolua birtokon levő ré-
szét [1361.] nov. 11-én (in fe. Martini) Lőrinc litteratus, [lehúzva: Sándor fia 
János fia: Pál] Ogh (dict.) István és Scemefolua-i Farkas (dict.) Miklós hatal-
maskodva tönkretették, kifosztották és ottani jobbágyait elűzték, Dénes joga 
sérelmére. Ezért a bán kéri a bácsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Pachuntha-i Mihály fia: János v. Gabanyas-i Iwancha fia: 
Balázs v. Lewe-i László királyi ember tudja meg minderről nyíltan és titokban 
az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak. D. in S. Demetrio, 
f. II. p. fe. Conv. Pauli, a. d. 1362. 
 
Á.: a 144. számú oklevélben. 
 
 
46. 1362. febr. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Magyar (dict.) Pál 
mester felesége és Kuchk-i Miklós fia: Tamás nevében, hogy szükség van az 
idegen kezeken levő Ekl, Myklousfalua és Chataber nevű Vasvár megyei birto-
kaik visszavételére (recaptivacio) és számukra történő iktatására nádori és káp-
talani ember által, ha valaki ennek nem mond ellent. Ezért a nádor kéri a vasvári 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Gench-i Bekew fia: 
László v. Lőrinc fia: Miklós v. Gergely fia: Péter v. István fia: János v. Peel-i 
Beke fia: Miklós nádori ember e birtokokat a szomszédok összehívásával vegye 
vissza, járja be régi határaik mentén, ahol szükséges, új határjeleket emelve a 
régiek mellé, s az így visszavett, bejárt és mások jogaitól elkülönített birtokokat 
iktassa e nemes asszonynak és Tamásnak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze meg ellenükben a nádor elé, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. in Vissegrad, in vig. Purif. virg. glor., a. d. 1362. 
 
Á.: a 70. számú oklevélben. 
K.: HO. I. 241–242. (Á.-ban.) 
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47. 1362. febr. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Kurtuelus-i Hench fia: János és fiai: Péter 
és Miklós nevében, hogy Peteu fia Pythor (dict.) Mihály özvegye, most 
Mendzent-i Feyes (dict.) Benedek felesége a Kuruelus-en [!] levő birtok-
részeiken jogsértően (violenter) lakik, holott ezen nemes asszonyt e birtok-
részekben csak a hitbér és a jegyajándék joga illeti, amikről János és fiai ké-
szek neki elégtételt adni. Ezért az uralkodó utasítja a pozsonyi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Tekulchen-i Máté fia: János v. 
Tekulchen-i Pál fia: Mihály v. István fia: Ádám v. Hyg-i István fia: Balázs 
királyi ember mondja meg az asszonynak királyi szóval, hogy miután elégté-
telt kapott mondott jogairól, ahogy az ország szokásjoga megköveteli, távoz-
zon a birtokrészekről, különben idézze meg (evocet) a nőt János és fiai elle-
nében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést. 
D. in Vissegrad, in fe. Purif. B. virg., a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 66. 2. 1. (Df. 227 588.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis kerek zárópecsét töredékei 
alatt: commissio regis. 

 
 
48. 1362. febr. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Bubek (dict.) István comes országbírónak és annak Zylna-i 
officialis-ának: elpanaszolták neki Hank, Henul, Miklós és Péter Zylna-i hospesek 
a maguk és az ottani királyi polgárok és hospesek nevében, hogy őket a város 
alapítása óta élvezett kiváltságaikban (libertas), szokásaikban (consuetudo) és 
jogaikban a címzettek nem őrzik meg, hanem ezeken túlmenően szerfelett zaklat-
ják és terhelik. Mivel a király szeretné, hogy a Zylna-i királyi polgárok és hos-
pesek a saját jogaikat (ius et lex) élvezhessék, utasítja a címzetteket, hogy őket 
régi kiváltságaikban, jogaikban és szokásaikban sértetlenül őrizzék meg, és régi 
szokásaikon túlmenően semmiben ne merészeljék terhelni v. zaklatni. D. in 
Wissegrad, in fe. Purif. virg. glor., a. d. 1362. 
 
E.: Zsolna város lt. Zsolna város tanácsa. Archivum secretum 8. (Df. 274 692.) 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagy kerek pecsét kör-
vonalában: relacio magistri Petri de Gerek notarii sigilli anularis. 

 
 
49. 1362. febr. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Crempnic-i kamaraispánnak v. annak officialis-ának: 
elmondta neki Mathe fia: Miklós Snednyche-i bíró (iudex seu rehterius), hogy 
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a Snedniche falubeli népekre a kamarahasznát nem a szokott módon, hanem 
többlettel vetik ki. Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy mostantól a ka-
marahasznát ezen népekre ugyanúgy vessék ki, mint máshol szokás, és ne 
zaklassák többé őket annak jogtalan kivetésével. D. in Wyssegrad, f. VI. p. 
Purif. B. virg., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 87 373. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. M. 14.) Papír. Hát-

lapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint vörös viaszú kerek pecsét 
nyoma alatt: commissio regine. 

 
 
50. 1362. febr. 5. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja előtt megjelent egyrészről Tuerdygh-i 
Petres fia: István, másrészről Orbowa-i másik Petres fia Bekus fia: Gergely, és 
István megvallotta, hogy a Tuerdygh-en két helyen levő vásárolt birtokrészeit, 
egy Wnyhlew nevű halászóhelyet és az ezekről kiadott okleveleket a szintén 
jelenlevő ue. Bekus fia: György beleegyezésével Gergelynek és örököseinek 
adta minden haszonvétellel, Gergely hét sebéért, végtagjának megcsonkításért 
és bal szemének maculacio-jáért, amiket István és gener-e, Sándor fia: András 
követtek el Gergelyen, és amiket fogott bírók Gergely élődíjának (homicidium) 
felére, vagyis 25 márkára becsültek. Erről István kérésére a káptalan függőpe-
csétjével megerősített oklevelet bocsát ki Gergelynek. Kelt Péter mester olvasó-
kanonok keze által, sab. p. Purif. virg. glor., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5113. (NRA. 1509. 43.) Hátlapján középkori kéztől: Therdicz in 

Posega. Mandorla alakú függőpecsét és lila-zöld fonata. 
 
 
51. [1362.] febr. 6. 
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] La-
jos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 42. szám) kiküldték 
tanúságul notarius-ukat: Tamás litteratus-t, akivel Mihály fia: János királyi 
ember febr. 4-én és 5-én (f. VI. p. Purif. virg. glor. et sab. sequenti) Hunt és 
Neugrad megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű 
emberektől megtudta, hogy Chako fia: Péter olyan tudományvételt tartott 
titokban Péter fia: György és annak famulus-a: György ellenében, hogy azok 
az ő András nevű jobbágyát a minap Gyarmath faluban felakasztották – holott 
András a tolvajlása miatt bírói úton ítéltetett akasztófára. D. domin p. Purif. B. 
virg., a. d. ut supra. [1362.] 
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E.: Dl. 65 764. (Balassa cs. lt. 82. B.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint 
György Keykw-i, Péter pedig Lezene-i) és újkori kéztől tárgymegjelö-
lések, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Balassa 119. szám. 
 
 
52. 1362. febr. 7. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda előtt Regun-i Dénes fia Tamás fia: Tamás mester a maga 
és uterinus frater-e: Regun-i István mester nevében tiltakozott, hogy az ő tud-
tuk és beleegyezésük nélkül Elefant-i Desew fia: Mihály mester a Huzuoy 
nevű birtokát minden tartozékával eladta Bebek [Domokos] fiainak: István, 
György és Miklós mestereknek, és ez az ő joguk sérelmére van, mivel a birtok 
megvásárlása és zálogba vétele szomszédság okán őket másoknál jobban 
megilleti. Ezért Bebek [!] ezen fiait és másokat Huzuoy megvásárlásától, zá-
logba vételétől és oda történő bevezetésüktől (se intromissione), Mihály mes-
tert pedig a birtok el- v. zálogba adásától és bármiféle elidegenítésétől tilal-
mazta. D. in S. Emerico, 2. die Dorothe, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 64 718. (Mednyánszky cs. lt. 12.) Papír. Hátlapján kerek pecsét nyoma. 
K.: F. IX/3. 339–340; Doc. Rom. Hist. XII. 64. 
R.: ZW. II. 195; Erdélyi Okm. 148. szám. 
 
 
53. 1362. febr. 7. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje előtt 
Ilona, Nema-i Saul fia: Mihály özvegye, Nema-i Bodoch leánya megvallotta, 
hogy a monostor Nogreez nevű területén levő szőlő negyedét – ami dél felől 
ezen Saul fia: Miklós, ti. a mondott Mihály frater-e szőlője, észak felől ue. Saul 
fiai: ezen Mihály és Miklós frater-e: Pál fiai: György és Domokos szőlője, nyu-
gat felől Ampud fia Kozma fiai: Iwan és Péter szőlője, kelet felől pedig egy 
műveletlen föld mellett fekszik, és mondott férjétől: Mihálytól háramlott rá 
végrendeleti úton (legata) – ezen Saul fia: Miklósnak és általa örököseinek elad-
ta minden haszonvétellel, részben mivel Miklós a saját költségein kiházasította 
Ilona és Mihály két leányát (Skolasztikát Akay-i Lorand-hoz, Erzsébetet v. 
Cybberke-t pedig Botyan-i Márk fia: Mihályhoz adva feleségül), részben pedig 
mivel Miklós fizetett még ezenfelül Ilonának 4 márka dénárt is (minden márkát 
10 pensa-val számolva). D. 3. die Agathe, a. d. 1362. 
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E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 481. 63. F. F. (Df. 207 279.) 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 122–123. 
 
 
54. 1362. febr. 8. 
A …….. káptalan előtt Adorján, M……. fia: Peteu famulus-a és officialis-a 
tiltakozott Péter fia: János és Medus-i Tamás fia: Miklós nevében, hogy azok 
frater patruelis-e, Medus-i Mihály fia: István a leányát: Ilonát egy nem nemes 
jövevényhez (advena), János fia: Simonhoz akarja feleségül adni János és 
Miklós beleegyezése nélkül, a birtokrészeiből pedig részeltetni akarja. Ezért 
János és Miklós nevében Adorján tilalmazta Istvánt a leánya Simonhoz törté-
nő férjhezadásától és birtokrészei Simonnal való megosztásától, mondván, 
hogy ha István a szűkölködése és a szegénysége miatt a leányát nem tudja 
nemes emberhez adni, akkor János és Miklós e nemes leányt a saját vagyo-
nukból ruhákkal és ékszerekkel (clenodiis nuptialibus) ellátva nemes és birto-
kos emberhez adják feleségül. D. f. III. p. Purif. Marie, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 572. (Festetics cs. lt. Vas 53. A.) Felül hiányos (OL-adatbázis sze-

rint a vasvári káptalan kiadványa). Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint töredékes kerek zárópecsét. 

 
 
55. 1362. febr. 8. Köcsk 
Vilmos (Gyllelmus) testvér Efesinus-i püspök, Kálmán győri püspök vikáriu-
sa kinyilvánítja, hogy amikor febr. 8-án (f. III. p. Purif. B. Marie virg.) a 
Kuchk-i Szt. György vértanú-egyházat rekonciliálta, színe előtt egyrészről 
Nagy (Magnus) Péter fia: János Intha-i nemes, az Intha-i Keresztelő Szt. János-
egyház plébánosa, másrészről  Imre fia: Imre Kald-i nemes (András Morzal 
melletti alesperes, Hethye-i plébános, Domokos, a Kuchk-i, Miklós, a Saagh-i, 
Péter, a Kaald-i és János, a Koch-i egyház papja, továbbá Egyed fia: Simon, 
Kaald-i László fia: János, Mihály fia: János, Kuchk-i másik Mihály fia: Ta-
más, [Saagsu]mplium-i Miklós fia: Demeter, Bukud-i Adorján fia: Pál meste-
rek, valamint számos más nemes és nem nemes ember jelenlétében) megval-
lották, hogy János plébános Imre mester esküjének engedte át önként, kérés és 
kényszer nélkül annak bizonyítását, hogy a Laak nevű falu, ami most Imre 
mester kezén van, nem tartozott az Intha-i egyházhoz jog szerint. Majd Imre 
mester ue. napon a mondott papok és nemesek jelenlétében ezen Kuchk-i 
egyházban a Boldogságos Mária-oltárnál a vikáriusnak letette az esküt arról, 
hogy Laak falu sosem tartozott jog szerint az Intha-i egyházhoz, miként most 
sem, hanem régtől fogva a Saagsumplium-i Szt. Mihály arkangyal-egyházhoz 
tartozott, de miután azon egyház a háborúban és az ország békétlen idejében 
elhagyatott lett, a Laak falvi népek a mai napig ahhoz az egyházhoz járnak 
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istentiszteletre, amelyik nekik tetszik, és oda temetkeznek, ahova akarnak. 
Erről Imre kérésére a vikárius függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in Kuchk prenotata, in termino supradicto, a. d. 1362. 
 
E.: GYMSML. Soproni Lt. Káldy cs. lt. 5005. (Df. 281 345.) Függőpecsétre 

utaló bevágás és plicatura. 
 
 
56. 1362. (febr. 9. után) Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy korábbi döntéshozó okleve-
le szerint színe előtt febr. 9-én (oct. Purif. virg. glor.) Sygmarfalua-i, más néven 
Kystachaa-i Móric fia: Tamás tartozott kifizetni 16 forintot a Sygmarfalua birto-
kon levő rész kiváltására, valamint a 16 forint kétszeresének harmadát János fia: 
Miklósnak és Corlatfalua-i Péter fia: Lászlónak. A nádor ezt királyi írásos pa-
rancsból a királyi hadoszlás 15. napjára (ad quind. presentis regalis sui exercitus) 
halasztja el, amikor Tamás a 16 forint kétszeresének kétharmadát, vagyis a nádor 
bírói részét is fizesse majd ki neki. D. in Vissegrad, die termini prenotati [!], a. d. 
1362. Jelen oklevelet prothonotarius-a: Jakab mester és a nála levő nádori pecsét 
távolléte miatt Jakab pecsétjével látja el. D. ut supra. 
 
K.: F. IX/3. 335. (Széchényi V. 91. szám alapján.)  
 
 
57. 1362. febr. 10. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Domokos fia: Zudar (dict.) Péter királyi pohárnok-
mester a maga és uterinus frater-ei: István, Mihály, Simon, György, János és 
Imre nevében bemutatta az egri káptalan 1361. dec. 9-én kelt zárt válasz-
levelét a Zabouch megyei Deuecher, Toos, Berkez, Masa és Doboka nevű 
birtokok számukra történt iktatásáról, amit kérésére a király átír, és az ikta-
tással együtt nekik és örököseiknek megerősít, mások jogainak sérelme nél-
kül. D. in Wisegrad, in fe. Scolastice, a. d. 1362. 
 
Á.: I. Lajos király, 1363. máj. 27. (az uralkodó 1364. febr. 3-án kelt megerősí-

tő záradékával) > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. márc. 31. Dl. 5091. 
(NRA. 1539. 36.)  

Tá.: 1. I. Lajos király, 1363. máj. 27. (az uralkodó 1364. febr. 3-án kelt meg-
erősítő záradékával) > Garai Miklós nádor, 1423. márc. 3. Dl. 11 296. 
(NRA. 1548. 106.) Eltérő névalakjai: Wyssegrad, Zabolch, Taas. 

       2. Garai Miklós nádor, 1415. nov. 24. Dl. 31 401. (Csicsery cs. lt.) Eddi-
giektől eltérő névalakjai: Thaas, Massa. 
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58. 1362. febr. 12. 
Meg-i Pál fia: Miklós mester Budrug megyei vicecomes, László fia: János és 
Fülöp fia: Mykola szolgabírók előtt Illés fia: Pál (Tutheus mester fia: László 
mester nevében a kalocsai káptalan ügyvédvalló levelével) tiltakozott, hogy 
ezen ura Budrug megyei szomszédai a birtokán a hasznokat engedély nélkül, 
jogtalanul elveszik. Kérésére fentiek kiküldték egyiküket, Wrus-i Lőrinc fia: 
Pált, aki febr. 10-én (f. V. an. domin. Circumdederunt) Budrug megyében 
László összes szomszédját a hasznok további elvételétől tilalmazta. D. sab. an. 
domin. prenotatam, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 87 374. (Esterházy család hercegi lt. Repositorium 32. D. 159.) Papír. 

Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 1 na-
gyobb zárópecsét nyoma és 2 kisebb körvonala. 

R.: Piti F., Bodrog m. 332–333. 
 
 
59. 1362. febr. 12. Kálló   
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró tudatja, 
hogy Gegen-i Lőrinc fia: Mihály az ő emberükkel, Gegen-i Birou (dict.) Mi-
hállyal febr. 12-re (sab. p. oct. Purif. virg. Marie) színük elé idézte Themehaza-i 
András fiát: Istvánt. Akkor Mihály személyesen megjelent, míg István nevében 
egy ember, akinek kérésére fentiek az ügyet febr. 26-ra (quind. datarum 
presencium) halasztják el. D. in Kallou, termino supradict., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 300. (Zichy cs. zsélyi lt. l. B. 347.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét nyoma.  
K.: Z. III. 205. 
R.: Z. VII/1. 183; Piti F., Szabolcs m. 575. szám. 
 
 
60. 1362. febr. 14. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Belus fia Miklós fia: István Olazy-i 
nemes, másrészről Zalanta-i György fia: Lőrinc (a felesége, ue. Miklós leá-
nya: Katlyn nemes asszony, valamint gyermekeik: László, Erzsébet és Ilona 
nevében), és István elmondta, hogy mivel leánytestvére (soror uterina): 
Kathyn [!] asszony az ő gyermekkora óta testvéri kedvezéssel van felé, ezért, 
valamint az asszony leánynegyede fejében, ami őt az atyai birtokokból a ter-
mészetjog (ius nature) és az ország szokása szerint megilleti, a Zabouch me-
gyei Balsa birtokon levő teljes birtokrésze felét minden haszonvétellel, egy 
teljes telekkel (mansio) az Olazy-n levő birtokrészéből és 1 ekényi szántó-
földdel Katlyn-nak és gyermekeinek, ezáltal Lőrincnek és örököseiknek adta. 
Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített, chirographált oklevelet bocsát 



 

 

45 

ki János prépost, Imre olvasó-, György éneklőkanonok, Domokos Borsua-i, 
Sándor patai, László Zemplyn-i, János borsodi, Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i, 
Miklós Wngh-i főesperes jelenlétében. D. in fe. Valentini, a. d. 1362., amikor 
[I.] Lajos király (H), az egri szék üresedésben, Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai érsek. 
 
E.: Dl. 31 304. (Csicsery cs. lt. 896.) Kerek függőpecsét és vörös fonata. Alul 

chirographált (ABC). 
Tá.: 1. I. Lajos király, 1365. márc. 1. Dl. 31 310. (Uo. 885.) Év nélkül; eltérő 

névalakjai: Katlin, Zaboch. 
       2. Tá. 1. > Egri kápt., 1379. nov. 1. Dl. 31 311. (Uo. 575.) Év nélkül; 

eddigiektől eltérő névalakja: Zabolch. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 46. 
 
 
61. 1362. febr. 15. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Desew fiai: János mester temesi comes és Domokos 
mester, a királyi aula lovagja bemutatták az aradi káptalan 1361. aug. 8-án 
kelt nyílt jelentését – miszerint az örökös nélkül elhunyt Wer (dict.) Péter fia: 
János birtokrészeit a király Desew fiainak adományozta, és ezeket nekik iktat-
ták –, amit kérésükre az uralkodó nekik és örököseiknek királyi kegyességből 
(benignitas) átír és megerősít nyílt oklevelében, mások jogának sérelme nél-
kül. D. in Wyssegrad, f. III. p. Circumdederunt, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 30 679. (GYKOL. Centuriae. U. 44.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Kerek pecsét körvonalában: consuetudo 
communis regni et stilus curie. 

K.: Temes I. 99–102. 
R.: Juhász, Aradi reg. 82. szám. 
 
 
62. 1362. febr. 16. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy egyrészt anyja: Erzsébet királyné ké-
résére, másrészt Jakch frater-e: Miklós királynéi familiáris Lajosnak és Erzsé-
betnek tett hű szolgálataiért Margitnak (Miklós feleségének) és Katalinnak 
(Vza fia: Imre feleségének), Feldruh fia néhai Beke leányainak azt a különle-
ges kegyet adja, hogy ezen asszonyok a leánynegyedüket, ami őket az atyai 
birtokokból, javakból és örökségekből, s főleg a Zabouch megyei Zabouch és 
a Zemlin megyei Olaz nevű birtokokból jog szerint megilletik, a frater-eiktől 
és rokonaiktól (akikhez mindezek leszármazás jogán háramlottak) nem pénz-
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ben, hanem birtokban kaphatják meg, consuetudinaria lege regni nostri que 
huic iuri et nostre gracie repugnare videretur non obstante. D. in Wyssegrad, 
quind. Purif. virg. glor., a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 38 179. (Ujhelyi cs. lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, kerek 

pecsét körvonalában: relacio magistri Nicolai notarii domine regine.  
 
 
63. [1362.] febr. 18. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja [I.] Lajos király (H) parancs-
levelének megfelelően (l. 41. szám) az Istvánt és frater-eit érintő oklevél par-
ját (1335. jún. 13., l. Anjou-oklt. XIX. 338. szám) sekrestyéjükben megkeresve 
azt szó szerint átírják Istvánnak függőpecsétes oklevelükben. D. f. VI. an. 
Exurge, a. d. prenotato. [1362.] 
 
E.: Dl. 64 061. (Kapy cs. lt. 55.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Kerek függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
64. 1362. febr. 19. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta András fia: István és Karon-i Lekus fia: 
Miklós, hogy a famulus-ukat, Péter fia: Peteu-t Zentgyrg-i Pál fia: Miklós jan. 
31-én (f. II. an. Purif. B. virg.) csalárdul magához hívatva és saját famulus-ává 
fogadva a birtokjogaikról kiadott összes oklevelüket az azokat tartalmazó 
ládával (scrinium) együtt a pécsi Szentlélek-kolostorból Peteu-vel elhozatta, 
az ő tudtuk nélkül, miközben ráadásul István betegágyban feküdt. Ezért az 
uralkodó utasítja a Pechvarad-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, aki-
nek jelenlétében Eleusfalua-i Péter fia: László v. Nempty-i Miklós fia: János 
v. Kukenes-i Domokos fia: Pál v. Nerleud-i Pál fia: László v. Perahy-i János 
fia: Mihály v. szentmiklósi (S. Nicolaus) János fia: László királyi ember tudja 
meg minderről nyíltan és titokban az igazságot, majd a konvent tegyen jelen-
tést. D. in Visagrad, sab. an. Mathie, a. d. 1362. 
 
Á.: a 104. számú oklevélben. 
 
 
65. 1362. febr. 19. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Tolchua-i Demeter fia János fia: 
az egyszemű (monoculus) László, másrészről Peruen-i István fia: Péter mester 
Chehte-i várnagy, és László elmondta, hogy a Zemplin megyei Merk nevű 
birtokát, ami a káptalan privilegiális oklevelével illeti őt és ami Péter mester 
Welete nevű birtoka szomszédságában fekszik, jelenlegi sürgető szükségei 
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elkerülése érdekében és minden haszonvétellel régi határai alatt eladta Péter 
mesternek és örököseinek 400 királyi forint készpénzért, semmiféle jogot v. 
tulajdont tovább magának abban meg nem tartva, átadva Péternek a mondott 
privilégiumot is, a maga és örökösei részéről Péter és utódai felé a birtok 
ügyében szavatosságot vállalva, amit ha nem teljesít, akkor a Zemplin megyei 
Saara és Horuaty birtokokon levő részeit, vagyis e birtokok felét Péternek és 
örököseinek iktatnia kell és ezek tulajdonában őket meg kell őrizze. Tolchua-i 
Vza fia: Imre, László osztályos rokona a káptalan előtt megjelenve mindehhez 
beleegyezését adta. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített, chiro-
graphált oklevelet bocsát ki János prépost, Imre olvasó-, György éneklő-
kanonok, Domokos Borsua-i, Sándor patai, János borsodi, László Zemplyn-i, 
Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i, Miklós Wngh-i főesperes jelenlétében. D. sab. 
an. Exurge, a. d. 1362., amikor [I.] Lajos király (H), az egri szék üresedésben, 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Drugeth cs. homonnai lt. Oklevelek 11. (Df. 

209 828.) Függőpecsétre utaló bevágások. Alul chirographált (ABC). 
Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 

 
 
66. 1362. febr. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel Szerecsen (Sarachen) Jakab 
mester szerémi és pécsi királyi kamaraispán a rábízott szolgálatokban mindig 
hűen járt el, ezért Lajos az anyjával: a királynéval, a főpapokkal és a bárókkal 
folytatott érett megfontolás után az országban bárhol is levő királyi harmin-
cadokat az ezekhez régtől fogva tartozó haszonvételekkel együtt jelen évben 
ismét Szerecsen mesterre bízza, hogy ezen harmincadok minden bevételét 
beszolgáltassa a király részére. Ezért kihirdeti minden kereskedőnek, és más, 
bármiféle helyzetű és előmenetelű embernek, akik harmincadot kell fizes-
senek, hogy elhagyva minden újabban talált utat, a királyi harmincadok valós, 
jogos és szokásos útjaira térjenek vissza, és azokon javaikban és szemé-
lyeikben biztonságban és szabadon haladva a jogos és szokásos harmin-
cadokat Jakab mesternek v. officialis-ainak fizessék meg. Ha pedig a királyi 
harmincadok kárára közülük bárkiket is más, új utakon haladva találnának 
Jakab mester királyi harmincados v. officialis-ai – a bárók, comes-ek, vár-
nagyok, nemesek, a városok és szabad falvak bírói, esküdtjei és polgárai (akik 
területén, birtokain és falvaiban találnák meg őket) segítségével, amit a király 
jelen oklevelével megparancsol nekik, amennyiben és ahol szükséges –, az 
ilyenek javaik elvételével és személyeik gyalázatával (dehonestacio) bűnhőd-
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jenek. Mindezt mindenütt nyilvánosan hirdessék ki. D. in Wissegrad, in 
domin. Exurge, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 49 786. (Rumy cs. lt. 70. 3.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét körvonala. 
K.: F. IX/3. 313–315; Smič. XIII. 202–203. 
 
 
67. 1362. febr. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elpanaszolta István testvér, a Beel-i bencés rendi Szt. 
Móric-monostor apátja a maga és konventje testvérei nevében, hogy számos 
korábbi apát-elődje (mintegy megfeledkezve saját üdvükről, nem azt keresve, 
ami Krisztusé, hanem azt, ami a maguké) a monostor számos birtokát, mal-
mát, halászóhelyét, szántóföldjét és egyéb javait bizonyos világi szemé-
lyeknek bérbe adták (infeudassent), átörökítették és a monostortól elidege-
nítették, olyannyira, hogy a monostor pusztulást és romlást, az ottani testvérek 
pedig igen nagy nyomorúságot szenvednek el, megfosztva a szükséges hasz-
noktól, ezért az apát kérte, hogy a király a monostorról kegyesen gondos-
kodjon. Lajos, aki felvállalt kormányzásánál és az Istentől kapott hivatalánál 
fogva országa minden egyháza (amiknek valós kegyura és tutor-a) sérelmeire 
figyelemmel kell legyen, a Szt. Móric iránti különleges tisztelete és odaadása 
miatt azt óhajtván, nehogy az apát és konventje, megfosztva mondott szük-
séges hasznaiktól, a világi életbe visszatérni kényszerüljenek, a főpapokkal és 
az ország báróival tartott tanácskozással a Szt. Móric-monostor birtokainak, 
malmainak, szőlőinek, predium-ainak, halászóhelyeinek és más jogainak min-
den, a korábbi apátok által bármely személynek tett bérbeadását (infeudacio) és 
elidegenítését (az ezekről kiadott, bármilyen tartalmú és formájú oklevelekkel 
együtt) királyi teljhatalmánál (plenitudo regie potestatis) fogva visszavonja és 
érvényteleníti jelen oklevelével. D. in Vyssegrad, in domin. Exurge, a. d. 1362. 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 536. 15. S. (Df. 207 335.) 

Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Kerek pecsét körvonalában: 
commissio domini regis per litteras suas cum suo sigillo quod circa se 
gestat consignatas quas nobis misit de Vertes et in eodem sigillo unus 
clipeus est sculptus. 

K.: HO. II. 108–109; P. VIII. 343–344. 
 
 
68. 1362. febr. 21. 
A váci káptalan előtt megjelent egyrészről Gech-i János fia: György, másrészről 
Madach fia: Pál, és György elmondta, hogy bár ő a Geech nevű birtoka negye-
dét telekhelyekkel és más tartozékokkal Pál anyja leánynegyedéért Pálnak átad-



 

 

49 

ta a káptalan korábbi oklevelével, de mivel nem azt a telekhelyet adta neki, ahol 
korábban lakott és most is lakik, hanem egy másikat észak felől (miként a káp-
talan mondott oklevelében ez szerepel), ezért vérrokoni kedvezésből azt a tel-
ket, ahol lakott és lakik, minden haszonvétellel Pálnak és örököseinek átadja, 
semmiféle jogot v. tulajdont magának és utódainak mostantól meg nem tartva 
abban. D. f. II. an. Cathedre Petri, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 72 321. (Madách cs. lt. 4. 28.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, 1792. évi. 
 
 
69. [1362. febr. 21.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: adjanak 100 perperum-ot annak, aki 
elhozta a király (dominus noster) levelét. 
 
K.: Mon. Rag. III. 163. (ezen dátummal) 
 
 
70. [1362.] febr. 22. 
A vasvári káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy oklevelének megfelelően (l. 46. szám) Gench-i Bodow [!] fia: László 
nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Gergely mestert, akik 
febr. 15-én (f. III. p. oct. Purif. Marie) Ekl, Myklousfalua és Chataber birto-
kokat a szomszédok összehívásával visszavették, bejárták és mások birtokjo-
gaitól elkülönítve iktatták Magyar (dict.) Pál mester feleségének és Miklós 
fia: Tamásnak, nem lévén ellentmondó. D. 8. die diei statucionis prenotate, a. 
d. supradicto. [1362.] 
 
Á.: a 207. számú oklevélben. 
K.: HO. I. 241–243. (Á.-ban.) 
 
 
71. 1362. febr. 22. 
A váradi káptalan előtt Bolkan-i László a maga és fiai: Péter, János, Fábián és 
László nevében tiltakozott, hogy Bolkan, Guth és Kurthuelus nevű Zaboch és 
Zathmar megyei birtokait Zudor (dict.) Péter, Zudor (dict.) István és frater-
eik, továbbá Egyed fia Iwan fiai: László és Demeter adományul kérték ma-
guknak a királytól, ezeket régóta elfoglalták és bennük laknak, László joga 
sérelmére, holott ő v. elődei elutasították, hogy e birtokok bárkinek bármilyen 
módon elidegenítésre kerüljenek. Ezért László a királyt a Péternek, Istvánnak 
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és frater-eiknek, valamint Iwan fiainak tett adománytól, őket pedig e birtokok 
elfoglalásától és az azokba való bemeneteltől (se intromittere) tilalmazta. D. 
in fe. Kathedre Petri, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 51 951. (Kállay cs. lt. 1300. 1359.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Zudar névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1429. szám. 
 
 
72. 1362. febr. 22. 
A váradi káptalan előtt Bolkan-i László a maga és fiai: Péter, János, Fábián és 
László nevében tiltakozott, hogy Zudor (dict.) István és Zudor (dict.) Péter négy 
éve, Mindenszentek előtti csütörtökön (f. V. an. fe. OO. SS. cuius 4. proxime 
preterisset revolucio annualis) őt és fiát: Fábiánt útjuk közben elfogták, 
Hugachazaza városba vitték, ott 2 napig tartották őket és a birtokjogaikról kiadott 
okleveleiket elvették, az ő joguk sérelmére. D. in fe. Kathedre Petri, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 952. (Kállay cs. lt. 1300. 1359.) Papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1430. szám. 
 
 
73. 1362. febr. 22. 
A váradi káptalan előtt Bolkan-i László a maga és fiai: Péter, János, Fábián és 
László nevében (magára vállalva terhüket és bírságukat, amik távollétük miatt 
bekövetkezhetnek a jövőben) megvallotta, hogy ava-ja: Erzsébet, Vbul fia 
Gergely leánya leánynegyede fejében, amik a nőt Byr-i János fia: Tamás bir-
tokrészein az ország szokása szerint  megilletik, Kallow-i István fia: Istvántól 
megkapott 16 forintot és 2 ménesbeli lovat, ezért Istvánt és örököseit ez ügy-
ben nyugtatja. D. in fe. Kathedre Petri, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 51 953. (Kállay cs. lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
74. 1362. febr. 23. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a Papuch-i Boldogságos Szűz-kolostor 
ágostonos rendi testvérei nevében, hogy ők a Vasvár megyei Papuch, a Zala 
megyei Hwzyupah és a Supprun megyei Sebus birtokok – amiket Magyar 
(dict.) Pál mester felesége adott ezen monostornak – tulajdonába törvényesen 
be akarnak menni. Ezért az uralkodó utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Zenthpetur-i Elleus fia: Miklós v. ue. Mik-
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lós fia: Twz (dict.) János v. Kal-i Miklós fia: János v. Peel-i Beke fia: Miklós 
v. Vörös (Rufus) Jakab királyi ember a szomszédok összehívásával e birtokok 
tulajdonába vezesse be a testvéreket és iktassa ezeket nekik, ha nincs ellent-
mondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a királyi jelenlét 
elé, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést. D. in Vyssegrad, f. IV. p. 
Exurge, a. d. 1362. 
 
Á.: a 185. számú oklevélben. 
 
 
75. 1362. febr. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) kinyilvánítja, hogy mivel számos híve megbízható beszámolójából meg-
tudta, hogy a Cris megyei Othna birtokot Mykch néhai szlavón (regnum 
nostrum Sclauonie) bán Herric fia: Jakab halála után (aki a király hűtlenei 
által elfoglalva tartott Lypoulch királyi vár ostroma idején Mykch bán seregé-
ben vitézül harcolt és számos sebet kapva meghalt) jogtalanul elfoglalta, és 
ennek révén egészen mostanáig a birtok a király kezén volt; továbbá mivel 
miután Lajos megtekintette [I.] Károly király (H) privilégiumát és számos 
egyéb bemutatott oklevelet, felismerte, hogy e birtok Jakabhoz tartozott jog 
szerint, ezért ezen Jakab fia: Péter kérésére és annak árvaságával királyi ke-
gyességgel (pietas) együttérezve, s főleg Leustach szlavón bán Péter érdeké-
ben előadott kérésére Othna birtokot Leustach mostani bán (idem modernus 
noster banus) kezéből elvéve azt Péternek és örököseinek visszaadja függő 
kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelével, más jogának sérelme 
nélkül. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1362., V. Kal. Mart., uralkodása 21. évében, ami-
kor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, Mihály váci, 
László veszprémi, Domokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István 
fárói, Bálint makarskai Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, Vilmos (Vilhelmus) pécsi electus confirmatus, az egri, raguzai és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici  Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bebek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Leustac 
Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
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Fk.: Dl. 33 969. (NRA. 1598. 20.) Az uralkodó 1364. máj. 5-én kelt megerő-
sítő záradékával. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-
pecsétekre utaló bevágások és plicatura. 

K.: Smič. XIII. 204–206. 
 
 
76. 1362. febr. 26. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli 
d.) Mathyus-i Miklós fia: László hű érdemeiért, valamint Domokos fia: Miklós 
mester Pylis-i comes és Wyssegrad-i várnagy közbenjárására László leányai-
nak: Katalinnak, Korusca-nak, Lucának, Erzsébetnek, Ilonának és Annus-nak 
azt a kegyet gyakorolja, hogy ha atyjuk fiúörökös nélkül hunyna el, leányai és 
azok örökösei (mintegy László törvényes fiai) az ő helyébe léphetnek az atyai 
birtokrészekben, amik Lászlót a Bereg és Zaboch megyei Mathyus, Kereztwr, 
Luk, Tordas és Chabay birtokokon saját jogon illetik, s ezen atyai birtokrészek e 
leányok és örököseik örökjogába adassanak, más jogának sérelme nélkül, 
consuetudinaria lege regni nostri que huic iuri et nostre gracie repugnare 
videretur non obstante. Erről függő kettőspecsétjével megerősített oklevelet 
bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, esztergomi örökös comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1362., IV. Kal. Mart., uralkodásának 21. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Ugulin spalatói, Miklós zárai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, Mihály váci, 
László veszprémi, Domokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, János knini (Tynin), Bertalan traui (Tragur), Demeter nonai, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói (Sibinic), Mihály scardonai, 
Portiua zenggi (Seniensis) püspök, Vilmos (Vylhelmus) pécsi electus 
confirmatus, az egri, raguzai és korbáviai (Corbauiensis) szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Leustac Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dal-
mácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, 
Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónálló-
mester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 96 382. (Vay cs. berkeszi lt. 374.) Az uralkodó 1365. jan. 23-án kelt 

megerősítő záradékával. Függőpecsét fonatai.  
Á.: Váradi káptalan, 1367. jan. 2. Dl. 96 421. (Uo. 424.) Eltérő névalakjai: 

Vyssegrad, Zabouch, Kereztur, Chabai, Machou, Zudor. 
Tá.: 1. Garai László nádor, 1450. márc. 3. SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta 

anni 1450. 48. 1. (Df. 222 444.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Mathyws, 
Vissegrad, Koruska, Lewk, Thordas, Chobay, Berek. 

       2. Tá. 1. > II. Ulászló király, 1504. máj. 5. Dl. 62 378. (Ibrányi cs. lt. 
221.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Coruska, Kerezthwr, Zabowch. 
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       3. Tá. 1. > II. Lajos király, 1519. okt. 14. Dl. 62 425. (Uo. 266.) Eddigi-
ektől eltérő névalakjai: Kerezthwra, Zabowlch. 

Má.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1450. 48. 3. (Df. 222 446.) Tá. 1. 
alapján, Tá.-ként. 1781. évi. 

R.: Piti F., SzSzBSz 2002/1. 6; Vay berkeszi 198. szám. (Fk. és Á. alapján.) 
 
 
77. 1362. febr. 26. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G,  L, Cu, Bu, princeps Sal., montis S. 
Angeli d.) megfontolva Heym fia Pál fia: Benedek mester Zothmar-i és 
Maromorus-i comes hű szolgálatait, amiket a király és országa feladataiban 
teljesített, királyi adományozási jogköréhez tartozó budavári (castrum 
nostrum Budense) üres telkét (fundus curie), ami egyik oldalról szintén a ki-
rály telkével (curia), másik oldalról néhai Saphar (dict.) István mester telkével 
szomszédos, minden haszonvétellel és joggal Benedeknek, általa uterinus 
frater-ének: Péternek és örököseinek adományozza, más jogának sérelme 
nélkül. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bo-
csát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, esztergomi örökös comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1362., IV. Kal. Mart., uralkodásának 21. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László 
veszprémi, Domokos csanádi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi, Rodozlaus korbáviai püspök, Vilmos (Vilhelmus) pécsi electus 
confirmatus, az egri, raguzai és korbáviai [!] szék üresedésben, magnifici 
Konth Miklós nádor (H), Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbí-
ró, János királyi tárnokmester, Leustac Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dal-
mácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohár-
nok-, Lyzkow-i Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 500. (Múz. Ta. Szily.) Hiányos, foltos, fakult. Hátlapján középkori és 

újkori kéztől tárgymegjelölések. Függő kettőspecsét és vörös-lila fonata. 
Má.: Dl. 68 240. (Kisfaludy cs. id. ága lt. 422.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 300–302.  (méltóságnévsor nélkül) 
R.: Végh, Buda II. 34. 
 
 
 



 54 

78. 1362. febr. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princeps Sal., montis S. 
Angeli d.) Péter testvér, a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor prépostja bemutatta 
[II.] András király (H) 1214. évi (l. Reg. Arp. 295. szám) privilegiális, régisé-
ge miatt pergamenében (carta) különböző helyeken sérült, de gyanútól mentes 
privilegiális oklevelét, amit kérésére Lajos (az ő királyi elődei és mások által 
tett adományokkal együtt) királyi kegyességből (benignitas) és hatáskörből 
átír és megerősít függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, esztergomi örökös comes, a királyi aula kancel-
lárja keze által, a. d. 1362., IV. Kal. Mart., uralkodásának 21. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai érsek, De-
meter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, Mihály váci, 
László veszprémi, Domokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, Vilmos (Wylhelmus) pécsi electus confirmatus, az egri, raguzai és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Leustach 
Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdar Péter királyi pohárnok-, Lizka-i Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
Má.: Dl. 31 174. (Csicsery cs. lt. 965.) XV. századi. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1378. okt. 21. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta 

saeculi 1300. 296. (Df. 233 918.) Csak évvel. 
 
 
79. 1362. febr. 26. 
A váradi monostor konventje előtt megjelent egyrészről a Várad városbeli Péter 
fia: János comes és fia: Leukus, másrészről a szintén váradi Nagy (Magnus) 
Kelemen fia: Balázs, és előbbiek elmondták, hogy alább megnevezett szom-
szédaik beleegyezésével Balázsnak és örököseinek 50 márka dénárért (minden 
márkát 6 pensa-val számolva) eladták a következőket: a Várad városban Salamon 
gener-e: Tót (Sclavus) András és Tamás fia: Miklós telke között fekvő vásárolt 
telküket (sessio seu fundus curie), rajta egy kőházzal (lapideum pallacium) és 
más épületekkel; 3 szőlőjüket Várad nyugati területén, amikből kettő szom-
szédos a Váradról Heten faluba tartó nagy úttal észak felől, kelet felől Kwn 
(dict.) Péterrel, dél felől Beder-rel és nyugat felől ezen Balázzsal, Beller (dict.) 
Andrással és Gudych (dict.) Balázzsal, a harmadik pedig a mondott nagy út 
mellett van kelet felől és Kulcsár (Claviger) Tamás szőlője alatt dél felől; egy 
mészárszéküket, ami Bardus (dict.) János mészárszéke mellett van dél felől; a 
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Neuiguelgh völgyben egy kaszálójukat, ami szomszédos a monostor malomár-
kával kelet felől, Tamás fia: Péterrel a víz régi medrén túl dél felől, egy régi 
árokkal nyugat felől és Ágoston fia: Ipolit malmával a monostor mondott ma-
lomárkán túl észak felől. Erről a konvent függőpecsétjével megerősített 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. a. d. 1362., IV. Kal. Mart., amikor Fridric 
testvér perjel, Benedek testvér őr-, János testvér éneklőszerzetes. 
 
E.: Dl. 5114. (NRA. 390. 14.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgy-

megjelölések. Kerek függőpecsét és lila fonata. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 66–67. (A [nagy]váradi konvent oklevelének vélve.) 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 284. szám. 
 
 
80. 1362. febr. 28. 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje előtt megjelent egyrészről 
Chaladh-i Lewstach fia: Donch, másrészről Bedench fia András fiai: Erdew és 
Berek a konvent záloglevelével (ami szerint Donch 20 márka dénárt kapott 
kölcsön András fiaitól és ezen összegért a Kyuskalicz-on levő teljes birtokrészét 
elzálogosította nekik), és Donch elmondta, hogy Eredw [!] és Berk [!] ezen 
Leustach felesége: Erzsébet (az ő ava-juk) hitbére és jegy-ajándéka okán, vala-
mint anyjuk: Gathow leánynegyede okán őt megidézve perbe akarták vonni, de 
végül úgy egyezett meg velük, hogy a Chaladgh, Kyuskalicz és más birtokokon 
levő részekben ezen asszonyokat megillető hitbérért, jegyajándékért és 
leánynegyedért, valamint a fenti összegért a Kyuskalicz-on levő teljes birtokré-
szét (lemondva abban minden jogáról és tulajdonáról) Erdeu-nek, Berek-nek és 
örököseiknek adta, azzal, hogy ha ők a jövőben Chaladgh-on és más birtokokon 
bármiféle tulajdont v. jogot vélnek majd bírni, Donch-ot az ügyben nem zaklat-
hatják. D. f. II. an. diem Cinerum, a. d. 1362. 
Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1418. máj. 25. KEML. Esztergomi kápt. 

hh. lt. 18. 5. 7. (Df. 208 816.) 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 132–133. 
 
 
81. 1362. febr. 28. 
A veszprémi káptalan előtt Pál, a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. 
Márton-monostor testvére Syffrid apát és a konvent nevében elmondta, hogy 
miként megtudták, Kysrouazd-i Sebestyén fia: Miklós a Kysrouazd-on és 
máshol levő birtokrészeit (amiket újabban, miként mondják, speciális királyi 
kegyből visszakapott) Rapolt-i Vörös (Rufus) Péter mesternek és más idege-
neknek (extranei) el akarja zálogosítani és adni, a konvent korábbi tilal-
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mazásai ellenére. Ezért Pál testvér az apát és a konvent nevében az ország 
joga szerint Miklóst mind szomszédság okán, mind bizonyos egyéb okokból a 
birtokrészek Péter mesternek v. másoknak történő elzálogosításától és eladá-
sától, Péter mestert és másokat pedig ezek zálogba v. örökbe vételétől, elfog-
lalásától és az azokba való bemeneteltől (se intromissione) tilalmazta. D. 5. 
die Mathie, a. d. 1362.  
 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 482. 63. A. (Df. 207 280.) 

Papír. Hátlapján zárópecsét töredékei. 
K.: P. II. 482–483. 
 
 
82. [1362.] márc. 1.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 43. szám) Kelechen-i 
Pangrach királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter testvért, akik Zemlyn 
megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg a mondott birtokok szomszédaitól megtudták, hogy 
Kysazar-i Simon fia: Jakab és Kysazar-i Péter [1361.] dec. 22-én (predict. IV. 
f.) András jobbágyát: Mihályt, aki Nogazar birtok erdejéből a közúton haladt, 
lemeztelenítették és bántalmazták. D. in die Carnisprivii, a. prenotato. [1362.] 
 
E.: Dl. 99 442.  (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 60.) Papír. Hátlap-

ján azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro Andrea filio Johannis de 
Nogazar contra Jacobum et Petrum de Kisazar…), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Károlyi I. 253–254. 
 
 
83. 1362. márc. 4. 
Az egri káptalan 1362. márc. 4-én (f. VI. p. diem Cinerum, a. d. 1362.) kiadott 
nyílt oklevele szerint megjelent színük előtt egyrészről Beel-i György fia: 
János a maga és fia: Gergely nevében (akinek terhét magára és birtokrészeire 
vállalta), másrészről ue. Beel-i és Bukulche-i István fia: Pál, és János elmond-
ta, hogy Beel-i File fia: Lipold comes a fiaival: Bala-val és Balázzsal a maguk 
és az ő: János birtoka között (a Borsod megyei Beel-i districtus-ban, az Egur 
folyó mellett) fekvő két telekhely felét – amiket Lipold frater-e: Péter halálá-
ért és vére ontásáért Tamás fiai: István, Mihály és Miklós, valamint Mihály fia 
Miklós fiai: András, Demeter és János adtak nekik megegyezés révén – elő-
ször 13 budai márka garasért neki elzálogosították, majd mivel a kitűzött na-
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pon azokat nem tudták kiváltani tőle, ezért ezen összegért és annak kétszere-
séért neki átörökítették. 
 
Tá.: II. Ulászló király, 1498. nov. 6. > Uő., 1503. nov. 16. Dl. 46 652. (Múz. 

Ta. 1908. 8.) 
 
 
84. 1362. márc. 4. 
A. d. 1362., VI. Ince pápasága 10. évében, die 4. Mart. Gaucelm pápai kincs-
tárnok igazolja, hogy Arnaldus de Caussina, a krakkói egyház scolasticus-a, 
Lengyelo.-i (P) és Magyaro.-i (V) pápai collector az általa beszedett, a pápai 
kamarát illető pénzekből átadott János poznani püspöknek 8 aranyforintot, 
miként ezt annak képviselője, Janco de Czarncow poznani és wroclawi kano-
nok állította, ezért ezen összeget a püspök a kamarának ki kell fizesse. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 65r. (Df. 289 709.) 
 
 
85. 1362. márc. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, 
nemeseknek, officialis-oknak, továbbá a városoknak, szabad falvaknak, ezek 
rector-ainak, bíróinak és falunagyainak: elpanaszolták neki a Nyalab várhoz 
tartozó Ordo-i királyi hospesek, hogy amikor ők élelmeik beszerzésére és más 
teendőik elvégzésére az ország részein és provincia-in áthaladnak, a címzettek 
közül számosan ítélkeznek felettük és javaikat lefoglalják, anélkül, hogy előt-
te a hospesek részéről igazságot kérnének, miként azt kellene (nulla prius ut 
conveniens esset ex parte ipsorum iusticia postulata). Ezért a király utasítja a 
címzetteket, hogy az Ordo-i királyi népek v. hospesek felett ne ítélkezzenek, 
őket bíróságuk elé állni ne kényszerítsék, birtokaikon és területeiken a 
hospesek javait ne foglalják le semmilyen módon. Ha bárki a címzettek közül 
az Ordo-i hospesek ellenében valamiféle keresettel (accio, quescio) akar élni, 
ezt törvényesen Ordo falu officialis-a, falunagya és esküdtjei (iurati) előtt 
tegye, és ha ők az igazságszolgáltatásban hanyagok lennének, akkor a pana-
szosok ne a hospeseket, hanem az officialis-t, a falunagyot és az esküdteket 
idézzék meg (evocare) törvényesen a király v. saját rendes (ordinarius) bíró-
juk jelenléte elé, hogy megindokolják az igazságszolgáltatás megtagadását, és 
akkor a hospesek részéről a király v. rendes bírójuk szolgáltat igazságot a 
panaszosoknak, miként a jog rendje megköveteli. D. Bude, in domin. 
Invocavit, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 70 641. (Perényi cs. lt. 53.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint vörös viaszú kis kerek pecsét nyomában: relacio magistri 
Benedicti filii Pauli filii Heem. 

R.: Perényi 101. szám. 
 
 
86. 1362. márc. 7. Kissáros 
Mihály mester, Kunth Miklós nádor vicecomes-e és a Sarus megyei szolga-
bírók előtt a Muchula-i Miklós mester kérésére a pecsétjükkel tilalmazásra 
kiküldött egyik szolgabíró: Bálint comes és Roskoan-i Máté fia: Domokos a 
pecsétjükkel visszatérve elmondták, hogy Miklós mester a jog rendje szerint 
tilalmazta Muchula és Butus nevű birtokai használatától és hasznai elvételétől 
Mese fia Lőrinc fia: Miklóst, Tot (dict.) Péter fia: Lőrincet és jobbágyaikat, 
főleg Miklós Sciuinye-i és Prenye-i jobbágyait attól, hogy új utat készítsenek 
a Sciuinye folyó mellett és neki kárt okozzanak. D. in villa Kysarus [!], f. II. 
p. Invocavit, a. d. 1362. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 47. 11. (Df. 268 324.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
87. [1362.] márc. 7. Bécs 
Lajos aquileiai (Aquilegensis) pátriárka tudatja Cividale del Friuli várossal, 
hogy az ő szabadsága érdekében Magyaro. (V) királya az előző napon (pridie) 
az [osztrák] herceghez elküldte követeit: a pécsi és a zágrábi (Sagabriensis [!]) 
püspököt, ami miatt [!] (propter quod) a herceg a királyhoz ment. A pátriárka 
reméli, hogy rövidesen hazatérhet, és ha erről megfelelő választ kap majd, 
azonnal tudatja a várossal. D. Wienne, titkospecsétje alatt, mivel [autentikus] 
pecsétje hiányzik, die 7. Mart., ind. 15. [1362.] 
 
K.: J. Zahn, MTT XXIII. (1877) 26. (S. Daniele-i magánlt.-ban volt E.-je 

alapján.) 
 
 
88. 1362. márc. 8.  
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek 
konventje előtt megjelent egyrészről Kuwagovrs-i Miske fia: Pál mester, más-
részről Molumsar-i Tamás fia: Miklós mester és Paragari-i Zeuke (dict.) Miklós 
mester litteratus (Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes Symonturnia-i várnagya) 
a maguk és feleségeik: Margit és Katalin nemes asszonyok (ezen Pál mester 
leányai) nevében, és Pál megvallotta, hogy mivel ő a két Miklós mestert fiaivá 
fogadta (in filios adeptivos), és Margit nevű leányát Tamás fia: Miklóshoz, 
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Katalint pedig Miklós litteratus-hoz adta feleségül, ezért szeretete és rokoni 
kedvezése jeléül minden Magyaro.-i (H) vásárolt örökjogát, amik most a kezén 
vannak, v. a jövőben lesznek arte vel ingenio, főleg a Kuwagours-ön levő telkét 
az ő örökjogú részén levő Szt. Mária-Magdolna[-egyház] kegyúri jogának ré-
szével, kőházzal (pallacium), malommal, malomhelyekkel, szántóföldekkel, 
erdőkkel, rétekkel, berkekkel, vizekkel és más haszonvételekkel; továbbá a 
Pezzey-en levő ZelusTarlo nevű vásárolt földrészét minden haszonvétellel leá-
nyainak: Margitnak és Katalinnak, általuk pedig férjeiknek: a két Miklósnak, 
valamint örököseiknek adta, azokban semmiféle jogot és tulajdont magának 
mostantól meg nem tartva, hanem ezeket teljesen rájuk ruházva. Ezenfelül min-
den birtokát v. birtokrészét, amit mind ő, mind apja és frater-ei bármikor is bár-
kinek zálogba adtak, vejeinek (gener): a két Miklósnak és leányainak átengedte 
kiváltásra. Most Pálnak nincs férfiörököse, de ha a jövőben lenne, akkor ezen 
örököse a Pál vejei és leányai által a zálogból kiváltott ingatlanokat tőlük ki-
válthatja az általuk ezekért kifizetett pénzösszeg feléért. Ha pedig Pálnak nem 
lesz már fia, akkor a vejei és a leányai az általuk majdan kiváltott birtokait v. 
birtokrészeit ugyanúgy birtokolják, mint a most nekik adott vásárolt részeit. Ha 
ezen leányai közül valamelyik örökös nélkül hunyna el, akkor annak jogai a 
másik, élő leányára és annak örököseire háramoljanak. Amíg Pál él, ő maga 
birtokolja és használja azon elzálogosított jogait, amiket a leányai és vejei kivál-
tanak, majd halála után ezek is leányaira, vejeire és örököseikre háramoljanak a 
fenti módon. Mindezt a két Miklós a maguk és feleségeik nevében elfogadták a 
konvent előtt. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a konvent privilegiális formában 
adja majd ki. D. f. III. p. Invocavit, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 12 B. 5. 5. (Df. 263 475.) Hátlapján 

mandorla alakú pecsét nyoma. 
 
 
89. [1362.] márc. 9. Avignon 
[VI. Ince pápa] Miklós traui electus-nak: nemrég oklevelével a spalatói érsek 
metropolitai joga alá tartozó, megüresedett traui egyház püspökévé nevezte ki, 
rábízva annak egyházi és világi gondozását és irányítását. Most Miklós kérésé-
re engedélyezi, hogy egy katolikus főpap (antistes) és 2 v. 3 püspök felszentel-
je, majd Miklós e főpapnak a pápa és a római egyház iránt járó hűségesküt 
letegye. D. Avinione, VII. Id. Mart., [pápasága] 10 évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 501v. (Df. 289 701.) 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 443. 
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90. 1362. márc. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy [IV.] Rudolffal, Austria, Stiria és 
Karintia hercegével megegyezett minden egyenetlenség ügyében, amik eddig 
földjeik határai között a tizedek, census-ok, hegyvám-bérlet (ius montani et 
emphiteotici) és más okok miatt jöttek létre. Eszerint amint Lajos és a herceg 
[IV. Károly] római császár, cseh király és annak frater-e: Morauia őrgrófja 
elleni viszálya (lis seu guerra) befejeződik, akkor 3 hónapon belül a herceg és 
Lajos is a maga országából 4-4 urat küld, akik a szomszédos területeken a 
határokat kijelölik és egymástól elkülönítik csalárdság nélkül, és amit ők 
nyolcan a határok, census-ok, tizedek és hegyvám-bérlet ügyében határoznak, 
örökre meg kell őrizni, úgy, hogy minden ember abban maradjon, ami jog 
szerint megilleti, v. amit a szokásjog szerint eddig régtől fogva tartott. D. et 
actum Bude, 10. die Mart., a. d. 1362. 
 
E.: Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allge-

meine Urkundenreihe. Rep. 1. 21. (Df. 257 985.) Hátlapján közép-kori 
kéztől német nyelvű tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. 

K.: Steyerer 337–338; Katona, Hist. crit. X/3. 301–302; F. IX/3. 290–291; 
CD. Mor. IX. 200–201. 

R.: Lichnowsky IV. 345. szám; Reg. Imp. VIII. 568. 
 
 
91. 1362. márc. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel [IV.] Rudolf, Austria, Stiria és 
Karintia hercege vele szövetséget kötött, ezért a hercegnek, frater-einek és örökö-
seiknek visszaadja Suerczenpach várat, amit Lajos és elődei tartottak hosszú ideje 
Újhely (Nova Civitas) őrzésére, elengedve azon pensio-t v. purchuta-t, amit Újhely 
eddig nem fizetett ki ezért. Lajos a maga és örökösei nevében visszavon minden 
jogot és követelést, amiket Suerczenpach vár és az újhelyi purchuta kapcsán bír 
bármilyen módon, ígérve, hogy e várral és purchuta-val kapcsolatban semmilyen 
követelést nem támaszt. Jelen visszavonás (renunciacio, cessio) Lajosnak v. terüle-
te határainak semmiféle jogsérelmet nem okozhat, a határok megmaradnak régi 
jogaikban. A Suerczen-pach várról és ezen purchuta-ról kiadott okleveleket ér-
vényteleníti, ezekkel Austria hercegeinek v. örököseiknek nem okoz jogsérelmet v. 
kárt, de ha ezen oklevelekben szerepel bármi más is, ami e várat és purchuta-t nem 
érinti, az maradjon érvényben. D. et actum Bude, 10. die Mart., a. d. 1362. 
 
E.: Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allge-

meine Urkundenreihe. Rep. 1. 22. (Df. 257 986.) Hátlapján közép-kori 
kéztől: vber Swertzenpach. Függőpecsét fonata. 

K.: Steyerer 336–337; Katona, Hist. crit. X/3. 299–300; F. IX/3. 288–290. 
R.: Lichnowsky IV. 346. szám 
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92. 1362. márc. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy szükségesnek vélve a gyűlölködést és 
a viszályokat megszüntetni, a barátságot és az egységet megszilárdítani, és a 
jövő dolgairól, kiváltképp a háborúkról (amik kimenetele kétséges) gondos-
kodni, [IV.] Rudolffal, Austria, Stiria és Karinthia hercegével, az ő legkedve-
sebb frater-ével megegyezett, hogy abban az esetben, ha Rudolf és Lajos bár-
mely helyzetű, állapotú és előmenetelű emberrel, legyen az akár császári v. 
királyi méltóságú, háborút kell viseljenek, akkor az ellenfél mindazon városát, 
opidum-át, várát és erődítményét, amiket Lajos ostromol meg és foglal el, 
Rudolffal megosztja egyenlően, azonos számban és értékben. Az osztozás 
után Lajos és a herceg a neki jutott részről tetszése szerint rendelkezhet, kivé-
ve azon emberekről és javakról, akik és amik a másikuk területéhez tartoztak 
korábban, mert ezek elfogása és megszerzése azt illeti közülük, akihez koráb-
ban tartoztak. Lajos esküvel ígéri, hogy ha ellenségeivel és ellenfeleivel 
szemben a herceggel együtt a csatamezőn a seregben kell lennie, Rudolf aka-
rata és tudta nélkül nem távozik onnan. Rudolf mindezek megtartására szintén 
kötelezte magát Lajosnak, aki erről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. 
D. et actum Bude, 10. die Mart., a. d. 1362. 
 
E.: Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allge-

meine Urkundenreihe. Rep. 1. 23. (Df. 257 987.) Hátlapján középkori kéz-
től német nyelvű tárgymegjelölés. Kerek függőpecsét és hártyaszalagja. 

Má.: Uo. Handschriftenabteilung. Österreichische weltliche. Archive Weiss. 
45. 209. 214. (Df. 258 468.) Újkori. 

K.: Steyerer 336; Katona, Hist. crit. X/3. 297–298; F. IX/3. 287–288. 
R.: Lichnowsky IV. 347. szám; Reg. Imp. VIII. 568. 
 
 
93. 1362. márc. 10. 
A. d. 1362., VI. Ince pápasága 10. évében, die 10. Mart. Gaucelm pápai kincs-
tárnok igazolja, hogy Arnaldus de Caussina, Lengyelo.-i (P) és Magyaro.-i (V) 
pápai collector az általa beszedett, a pápai kamarát illető pénzekből becserélt 
bizonyos Németo.-i (Alamania) kereskedőkkel különböző mennyiségű arany-
forintokat, márkákat és más pénzeket, hogy ezen keres-kedők azokat átadják a 
Bruges-i (villa Brugis) kereskedők társaságának, ami ennek megfelelően a 
kamarának ki is fizetett 1000 forintot.  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 66r. (Df. 289 710.) 
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94. 1362. márc. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) felidézve Tamás fia: Miklós és Zeuke (dict.) Miklós litteratus 
hű szolgálatait, amiket a király és az ország feladataiban végeztek, feleségeiknek, 
Wrs-i Mysske fia Pál leányainak: Margit és Katalin nemes asszonyoknak királyi 
kegyességből (regie liberalitatis clemencia, annuencia) azt a kegyet teszi (ameny-
nyiben apjuk: Pál ehhez egyetértését adja), hogy ha Pál férfiörökös nélkül hunyna 
el, akkor ezen leányai és örököseik Pál minden birtokába és birtokrészébe kerül-
nek mint Pál valós örökösei és természetes fiai, ezen birtokok és atyai jogok pedig 
örökségül (perpetua hereditas) ezen asszonyoknak és örököseiknek jutnak, 
consuetudinaria lege regni nostri que huic iuri repugnare videretur non obstante. 
D. Bude, in domin. Reminiscere, a. d. 1362. 
 
Á.: 1. a 103. számú oklevélben. 
       2. I. Lajos király, 1366. febr. 23. Dl. 100 111. (Batthyány cs. lt. Acta 

antiqua. Örs 3. 2. 21.) Ápr. 10-i (in domin. Ramispalmarum) dátummal. 
Eszerint nyílt oklevél volt, a király nagypecsétjével ellátva. Eltérő név-
alakja: Myske.  

Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. aug. 31. Dl. 42 460. (Múz. Ta. 1913. 36.) 
Eddigiektől eltérő névalakjai: Miske, Vrs. 

R.: C. Tóth N., LK 2000. 97. 
 
 
95. 1362. márc. 15. 
Az egri káptalan előtt Werez-i Kwuer (dict.) János fiai: György, László és 
Gergely litteratus elmondták, hogy közös akarattal és testvéri szeretetből az 
alábbi birtokaikon és haszonvételeiken ezen örök osztályt tették: a Borsod 
megyei, Sayou folyó melletti Werez birtokon 3 telekhely ~ telek a birtok 
Sayou folyó melletti utcáján (linea) Kaza birtok felől Lászlónak, az ezekkel 
szomszédos 3 telek (sessio) Györgynek és 5 telek (mansio) Gergelynek jutott; 
ue. utcán a Gergely részével szomszédos 7 telekhely Györgynek, ezek szomszéd-
ságában 5 telekhely nyugat felé Gergelynek, a birtok másik utcáján Gergely tel-
keivel szemben Puthnuk birtok felől 7 telek Lászlónak jutott; néhai apjuk: 
János ottani telekhelye Lászlóé lett; a saját, valamint szüleik és elődeik lelki 
üdvéért paplaknak (pro dote seu habitacione sacerdotali), ill. közös haszon-
vételként  a molnárnak 1-1 telekhelyet hagytak osztályon kívül; ezenfelül bár 
az ottani, atyai jogú szőlőjüket először 3 részre osztották, de végül Gergely az 
abból neki jutott részt 7 forintért és 4 garasért Györgynek és Lászlónak eladta, 
és átengedte nekik a mellette levő másik szőlőt, amit ezen fivérei 8 forintért a 
jobbágyaiktól: Miklóstól és Balázstól vettek meg. A Borsod megyei 
Waralyauerez nevű birtokukon az ottani utcán 4 telekhely a Sayou folyó és 
Werez birtok felől, valamint 2 telek ezekkel szemben a másik utcán az elha-
gyatott váruk felől Györgynek, az ezen 2 telekkel szomszédos, egy ott folyó 
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patakig terjedő 5 telekhely a mondott utcán a vár felől, továbbá egy (György 
és Gergely része közötti) telek György része felőli fele Lászlónak, az első 
utcán levő és ezen pataktól nyugat és a Sayou folyó felé terjedő 5 telek a 
mondott telek másik felével pedig Gergelynek jutott. A Hunt megyei Hraho 
nevű birtokukon annak utcáján 5 telekhely a Ryma folyó felől a birtok köze-
pén átfolyó pataktól kelet felé Györgynek, ezekkel szemben a birtok másik 
utcáján ezen pataktól 5 telekhely Lászlónak, a patakon túl a birtok mindkét 
utcáján levő telekhelyek a plébániájuk felől pedig Gergelynek jutottak; néhai 
apjuk ottani telekhelye Györgyhöz és Lászlóhoz került, mégpedig a mondott 
egyház felőli része Györgynek, a Ryma folyó felőli másik fele Lászlónak. A 
Hunt megyei, Ryma folyó melletti Kechege nevű birtokukon 3 telekhely az 
utca végén Hraho birtok felől a Ryma folyó mellett és 2 telek a birtok közepén 
átfolyó patakon túl, szemben e 3 telekhellyel Gergelynek, 5 telekhely az első 
utcán a Gergelynek jutottak mellett Györgynek, a maradék telkek a másik utcán 
szemben velük Lászlónak jutottak. A Hunt megyei Zalusan nevű birtokukon 2 
telekhely a birtok utcáján Kechege birtok és kelet felől Györgynek, 3 telek-
hely a másik utcán szemben ezekkel Lászlónak, 2 telek az első utcán és a 
másik utcán levő harmadik telek kelet felől Gergelynek jutott. Dobrostyan 
nevű birtokukon 6 telekhely a birtok utcáján Hraho birtok és kelet felől Lász-
lónak, 6 telek a falu közepén átfolyó patakon túl, szemben a Lászlónak jutott 
helyekkel kelet felől Györgynek, 4 telekhely György részével szomszédosan 
és a László részével szomszédos 2 telek Gergelynek jutott. A Hunt megyei 
Worbouch nevű birtokukon 4 telekhely kelet felől a Ryma folyó mellett Ger-
gelynek, 4 telekhely ezek szomszédságában Lászlónak, az ezekkel szomszé-
dos 4 telekhely Györgynek jutott, az ezen telkekhez tartozó földekkel és ré-
tekkel. Az egyházak kegyúri jogát, a mondott várhelyet, malmokat, hegyeket, 
erdőket, berkeket, folyókat és más külső haszonvételeket (kivéve a szántóföl-
deket, réteket és egyéb birtokaikat) közös használatra hagyták. Minden pert, 
amit ezen felosztott, v. az osztályon kívül maradt birtokaik miatt akár felpe-
resként, akár alperesként viselnek majd, közös munkával, fáradtsággal és költ-
ségen kell viseljék. Amikor az idegen kezeken levő birtokaikból bármelyiket 
vissza akarják követelni, akkor ezt szintén közös fáradtsággal és költségen 
kell tegyék, és ha valamelyikük akkor ebben nem tud v. nem akar résztvenni, 
akkor amíg a birtok megszerzésére fordított költségeket a maga részéről nem 
fizeti ki, az ilyen birtokból magának nem követelhet részt. Ha valamelyikük a 
most üres malomhelyeken a saját költségein bármikor is malmokat épít, amíg 
költségeit adóztatással (taxacione prehabita) be nem szedi, az általa épített 
malmokat csak maga birtokolja. Ha a felek valamelyike örökös nélkül hunyna 
el, a része a túlélők jogába és tulajdonába kerüljön. Erről a káptalan függőpe-
csétjével megerősített, chirographált oklevelet bocsát ki János prépost, Imre 
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olvasó-, György éneklőkanonok, Domokos Borsua-i, Sándor patai, János bor-
sodi, László Zemplyn-i, Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i, Miklós Wngh-i 
főesperes jelenlétében. D. f. III. p. Reminiscere, a. d. 1362., amikor [I.] Lajos 
király (H), az egri szék üresedésben, Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek. 
 
E.: Dl. 5115. (NRA. 1727. 35.) Alul (DEF) és felül (ABC) chirographált, 

hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Kerek függőpecsét és vörös-
sárga-zöld fonata. 

Má.: Dl. 32 701. (Ismeretlen proveniencia.) 1766. évi.  
 
 
96. 1362. márc. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit koráb-
bi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt a pozsonyi káptalan márc. 
9-én (oct. diei Cynerum) viselt Saap-i János fia: Péter ellen, királyi parancsból 
a királyi hadoszlás 15. napjára (quind. residencie presentis regalis exercitus) 
halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 28. 1. 52. (Df. 226 988.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (Saaph névalakkal), valamint kerek 
zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: Sol., valamint további feljegyzések: 
magister Laurencius canonicus cum eorum in persona capituli Jauriensis 
in octavis Omnium Sanctorum in octavis Martini [!], pro actore [lehúzva: 
Johannes filius Thome] Georgius filius Johannis de Gutur an Elias vel 
Johannes de Vata sive Georgius de Kysgutur, pro in Thomas filius Pauli 
de Bolthosan vel Johannes filius Abrae de Cheklez an Andreas de Ecy vel 
Nicolaus filius Stephani de Gurgetegh vel Jacobus filius Balasey de 
Karcha an Petrus de Heet vel Nicolaus filius Leukus de Cheklez. 

 
 
97. 1362. márc. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Lőrinc kanonok a pozsonyi 
káptalan nevében és ügyvédvalló levelével márc. 9-én (oct. diei Cynerum) elő-
adta  Péter fia: Mihály, András fia: István, Pál fiai: János, András, Kálmán és 
György, Jakab fiai: Simon, Gergely, Tamás és Mátyás, Kozma fia: Tamás, 
Márk fiai: Péter, János és György, valamint István fiai: Mihály és László, 
Banwelke-i nemesek ellenében, hogy a Banvelke nevű birtokukhoz a pozsonyi 
káptalan velük szomszédos, szintén Velk nevű birtokából nagy földrészt tarta-
nak csatolva, a káptalan tilalmazása ellenére, és ennek okát tudakolta. Erre Pál 
fia: János, István fia: László, András fia: István és Péter fia: Mihály a maguk 
(János és László pedig a többi nemes nevében is a győri káptalan ügyvédvalló 
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levelével) azt felelték, miszerint az igaz, hogy az ő Banvelke nevű birtokuk a 
pozsonyi káptalan Velk nevű birtoka mellett fekszik, de ők abból semmilyen 
földrészt nem foglaltak el és csatoltak a birtokukhoz, de ha a pozsonyi káptalan 
úgy tudja, hogy valamely náluk levő földrész a káptalané, és azt a királyi em-
berrel és valamely káptalan v. hiteles konvent emberével törvényesen bejárja a 
maga joga nevében, azt Velk birtokhoz csatolva, akkor nem mondanak ellent. 
Mivel e birtokbejáráshoz szükséges kiküldeni a királyi embert és a Zubur-i 
konvent tanúságát, az országbíró kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Gutur-i György v. Vota-i Andych v. Vota-i Illés frater-e: 
János v. Zop-i Konch (dict.) János v. Cheufolua-i Egyed fia: András v. 
Herdeuhatykarchy-i Peteu fia: István királyi ember jún. 12-én (oct. Penth.) men-
jen azon földrészre, amiről a pozsonyi káptalan azt állítja, hogy a birtokához 
tartozik, a szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében azt 
járja be régi határai mentén, ahol szükséges, új határjeleket emelve a régiek 
mellé, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa a káptalan Velk nevű birtoká-
hoz, ha a Banvelke-i nemesek v. mások nem mondanak ellent. Az egyéb ellent-
mondókat idézze meg a káptalan ellenében a királyi jelenlét elé aug. 1-jére (oct. 
Jacobi) (a Banwelke-i nemeseket, ha ellentmondanak, nem kell megidézni, 
mivel perben lévén idézés nélkül is meg kell indokolják ellentmondásukat aug. 
1-jén), a bárki által tilalmazott fölrész(eke)t ideiglenes jelekkel (signis pro metis 
positis) különítse el, és megtekintve mennyiségét, minőségét, hasznát és értékét 
királyi mértékkel mérje meg (ha lehet mérni), v. szemmel megtekintve fogott 
bírókkal becsülje fel az ország szokása szerint, majd a konvent aug. 1-jére a 
királynak tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. E. 14. 318. (Dl. 228 030.) Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredéke és ke-
rek visszazáró pecsét nyoma. 

 
 
98. 1362. márc. 16. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda azon pert, amit színe előtt a Culusmonustra-i konvent 
idézőlevelének megfelelően Buch-i Imre fia: János – akinek nevében Zekul 
(dict.) Mihály állt elő az alvajda ügyvédvalló levelével – márc. 9-én (oct. diei 
Cynerum) viselt Mera-i Jakab litteratus és Andrashaza-i László fia: István 
ellenében – akik nevében ügyvivő (assumptor termini) állt elő –, perelsőbbség 
(prioritas termini) miatt máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in S. 
Emerico, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 73 692. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 139.) Papír. Hátlapján azonos 
és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 

K.: Teleki I. 122; Doc. Rom. Hist. XII. 68. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 149. szám. 
 
 
99. 1362. márc. 17.  
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Kuna asszony, Pribych-i János 
litteratus özvegye a maga és leányai: Margit és Klára nevében, Braysa fia: 
Endrey, Stepsa fia: Iwan, István fia: Miklós, Benk fia: György és György fia: 
Péter (Pribych-i nemesek), másrészről Maren fia: Crisan Grech-i polgár, és 
előbbiek megvalllották, hogy a Podgoria-ban levő Brebrouch nevű birtokukat 
minden haszonvétellel (szántóföldek, szőlők, kaszálók, vizek, erdők) szava-
tosság vállalásával Crisan-nak és örököseinek 18 márka most forgalomban 
levő jó királyi dénárért eladták, más jogának sérelme nélkül. Ha csalárdul 
elrejtették volna azon okleveleket, amikkel eddig Brebrouch-ot birtokolták, 
azok érvénytelennek számítanak, és bemutatóikat marasztalják el, ha perben 
bármikor is elővennék azokat. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített 
oklevelet bocsát ki. D. f. V. p. Remin., a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 33 925. (NRA. 1539. 40.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 207–208. 
R.: F. IX/3. 344. 
 
 
100. 1362. márc. 18. Buda 
[I.] Lajos király a váci káptalannak: mivel számos híve megbízható elmon-
dásából megbizonyosodott arról, hogy a Hunt megyei, Patak királyi falu mel-
letti Kalade föld Kesse fia: András és annak fia: János örökjoga, de azt a Pa-
tak falvi királyi népek jogtalanul elfoglalták, ezért úgy határozott, hogy 
Kalade földet visszaadja teljes joggal Andrásnak és Jánosnak, mások jogának 
sérelme nélkül, és a föld visszaadásához (resignacio, restitucio) Erney fia: 
Mihályt, a királyi aula ifját küldi ki speciálisan a királyi kúriából. Ezért utasít-
ja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Mihály királyi 
ember Kalade földet a szomszédok összehívásával különítse el mások föld-
jeitől, a régiek mellé új határjeleket emelve, és minden haszonvétellel András-
nak és Jánosnak adja vissza, a Patak-i népek ellentmondása ellenére is, majd a 
káptalan tegyen jelentést. D. Bude, f. VI. [lehúzva: p.] an. Gregorii, a. d. 1362. 
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Á.: a 118. számú oklevélben. 
Tá.: 1. Magyaro. prelatus-ai, bárói, nemesei és procer-ei, 1447. jún. 27. EPL. 

Acta radicalia F. 85. (Df. 248 268.) Eltérő névalakjai: Kese, Kaladei, Erne. 
       2. Tá. 1. > Uő.-k, 1450. jún. 9. Uo. F. 91. (Df. 248 274.) Eltérő névalakja: Pathak. 
 
 
101. 1362. márc. 18. 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje kinyilvánítja, hogy [I.] 
Lajos király (H) gyűrűspecsétes oklevelének megfelelően Wolkouch-i Albert 
fia: Benedek királyi emberrel kiküldték tanúságul Bálint testvért, akik márc. 
16-án (f. IV. p. Gregorii) a szomszédok összehívásával Kyskaluz birtokra 
mentek, ahol Kyskaluz-i Leustach fia: Donch az ottani teljes birtokrészét 
minden haszonvétellel, annak régi határai alatt Nempti-i András fiainak: 
Erdew-nek és Berek-nek, valamint örököseiknek iktatta 20 márka dénár, hit-
bér, jegyajándék és néhai anyjuk leánynegyede fejében, nem lévén ellent-
mondó. Erről a konvent függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. 
f. II. [! : VI.] p. Gregorii, a. d. 1362. 
 
Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1418. máj. 25. KEML. Esztergomi kápt. 

hh. lt. 18. 5. 7. (Df. 208 816.) 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 133–134. 
Megj.: Az oklevél keltezését a birtokiktatás dátuma miatt kell javítani. 
 
 
102. [1362.] márc. 19. 
A budai káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) parancslevelének 
megfelelően (l. 36. szám) a mondott oklevelek közül conservatorium-ukban 
többek között egy 1359. márc. 25-én kelt privilégium par-ját megtalálták, amit 
a mondott asszonynak szó szerint átírnak pecsétjükkel megerősített okleve-
lükben. D. sab. an. Oculi, a. d. supradict. in litteris regalibus. [1362.] 
 
E.: Dl. 91 573. (Festetics cs. lt. Vas 47.) Mandorla alakú függőpecsét és lila-

vörös fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt. Újkori. 
 
 
103. [1362.] márc. 19. 
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek kon-
ventje előtt megjelent egyrészről Vrs-i Mysske fia: Pál mester, másrészről Sary-i 
Tamás fia: Miklós mester és Pargary-i Zeuke (dict.) Miklós mester Symontornya-i 
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várnagy a maguk, valamint feleségeik: Margit és Katalin (ezen Pál mester leá-
nyai) nevében, és utóbbiak bemutatták [I.] Lajos király (H) nyílt levelét (l. 94. 
szám), majd Pál mester megvallotta, hogy ő a király által a leányainak tett kegyet 
elfogadja, úgy, hogy ha ő férfiörökös nélkül hunyna el, akkor a királyi kegynek 
megfelelően leányai és örököseik az ő minden birtokába és birtokrészébe kerülje-
nek, mint az ő valós örökösei és természetes fiai, ezen birtokai és jogai pedig 
leányai és örököseik tulajdonába és örökségébe kerüljenek. Ha Pálnak a feleségé-
től később fia v. fiai születnének, akkor minden örökjogú birtokát és birtokrészét 
a leányai, azok örökösei és Pál leendő fia(i) között egyenlően osszák fel mint saját 
természetes fiai között. Ha további leánya(i) születnének, akkor az(ok) a 
leánynegyedet az ország régi szokásának megfelelően mind Margittól, Katalintól 
és utódaiktól, mind Pál születendő fiától v. fiaitól megszerezhetik. Ha Margit, 
Katalin, v. Pál születendő fiai közül bármelyik örökös nélkül hunyna el, akkor az 
elhunyt(ak) minden birtokrésze és joga a túlélő(k)re háramoljanak. Ha jelen okle-
velet visszaviszik a felek, a konvent privilegiális formában adja majd ki. D. sab. 
an. Oculi, a. prenotato. [1362.] 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. E. 6. 11. (Df. 263 601.) Foltos, 

gyűrött papír. Hátlapi pecsét hártyaszalagja. 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1391. aug. 31. Dl. 42 460. (Múz. Ta. 1913. 36.) 

Eltérő névalakjai: Miske, Porgan, Simontornya. 
R.: C. Tóth N., LK. 2000. 97. 
 
 
104. 1362. márc. 19. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak, hogy parancsleve-
lének megfelelően (l. 64. szám) kiküldték tanúságul Miklós testvér papot, 
akinek jelenlétében Nempti-i Miklós fia: János királyi ember márc. 9-én (f. 
IV. an. Gregorii) megyei nemesektől, valamint más helyzetű és állapotú em-
berektől nyíltan és titokban megtudta, hogy Zentgyrg-i Pál fia: Miklós jan. 31-
én (f. II. an. Purif. B. virg. Marie) István és Miklós famulus-át: Peteu-t csalár-
dul magához hívatva és saját famulus-ává fogadva a birtokjogaikról kiadott 
összes oklevelüket az azokat tartalmazó ládával (scrinium) együtt a Szentlélek-
kolostorból vele elhozatta, István és Miklós tudta nélkül, miközben ráadásul 
István betegágyban feküdt. Mindennek megtörténtét a kolostor apácái is meg-
erősítették. D. sab. an. Oculi, a. supradict. [1362.] 
 
E.: Dl. 49 278. (Mérey cs. lt. 59.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(… pro Stephano filio Andree de Karan contra Nicolaum filium Pauli de 
Zengyur…), valamint kerek zárópecsét töredékei. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 285. szám. 
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105. 1362. márc. 20. Visegrád 
Erzsébet királynénak (H) Balázs, a Wereuche-i Szt. Kozma és Damján-egyház 
plébánosa, királynéi káplán bemutatta saját nyílt, gyűrűspecsétjével ellátott, 
1361. nov. 1-jén kelt, ép és gyanútól mentes oklevelét – amiben Erzsébet a 
Wereuche-i és a hozzá tartozó falvak királynénak járó tizede tizedrészét a 
plébánosnak és egyházának adományozta –, amit kérésére a királyné átír és 
megerősít függő kettőspecsétjével ellátott oklevelében. D. in Vyssegrad, in 
domin. Oculi, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5109. (Acta ecclesiastica 54. 1.) Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-

jelölések. Függőpecsétre utaló bevágások. 
 
 
106. 1362. márc. 20. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Gargow-i Godesalch fia: Mik-
lós megvallotta, hogy a saját és frater-e: Menhard Gargow birtokon levő örök-
jogú és vásárolt részeit minden haszonvétellel elzálogosította Gargow-i Jakab 
fiainak: Jordan-nak, Istvánnak és Jánosnak 16 márka dénárgaras készpénzért, 
amiből nyolc márkát már megkapott tőlük, nyolc márkát pedig júl. 25-ig (infra fe. 
Jacobi) fizetnek meg neki, amikor Menhard (v. képviselője) a zálogosítást meg-
erősíti és megvallja. Ha Menhard ezt nem teljesít, akkor csak Miklós birtokré-
sze marad Jakab fiainál zálogban a már megkapott 8 márkáért, jelen oklevél 
kiadásától 2 teljes évig. Miklós a birtokrészét a 2 év eltelte után (hamarabb 
nem) ki kell váltsa a 8 márkáért Jakab fiaitól, v. pedig át kell azt örökítse nekik. 
Ha Menhard a zálogosítást megerősíti, akkor Jakab fiai mind Miklós, mind 
Menhard részét birtokolják addig, míg a 16 márkáért ki nem váltják tőlük azo-
kat. A birtokrészek haszonvételeinek beszedése okán Jakab fiai nem tartoznak 
többel, mint az ezen részekből minden évben a királynak járó arany (aurum 
proveniens ex eisdem porcionibus annis singulis regie maiestati). D. in domin. 
Oculi, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 501. (Múz. Ta. 1897. 49.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
         2. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus 59. T. (Df. 265 947.) Újkori. 
 
 
107. 1362. márc. 22. Kőrös 
Demeter fia: István Cris-i comes terrestris előtt megjelent egyrészről Mihály fia: 
a magyar (Hungarus) Zakalas (dict.) Tamás a maga és fia: András nevében a 
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csázmai káptalan ügyvédvalló levelével, valamint ezen Tamás fia: János, más-
részről  szentmiklósi (S. Nicolaus) Nagy (Magnus) Pál mester Cris-i és Symig-i 
comes, és előbbiek megvallották, hogy Jalsouch nevű birtokukat minden ha-
szonvétellel azon régi határok alatt, amikkel Tamásra és fiaira háramlott, és 
amikkel eddig azt birtokolták, a szomszédok, valamint fogott bírók jelenlétében 
és egyetértésével 28 márka most forgalomban levő királyi dénárért eladták Pál 
mesternek és örököseinek. D. in Crisio, f. III. an. Letare, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 35 873. (Kukuljevics-gyűjt.) Foltos. Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 209–210; Körös 160–161. 
 
 
108. [1362.] márc. 23. 
A boszniai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Gara-i Miklós 
Machou-i bán, többek között Barana-i comes levelének megfelelően (l. 44. 
szám) kiküldték tanúságul karpapjukat: Györgyöt, akivel Konkol-i Bodou fia: 
István királyi ember márc. 22-én (f. III. an. Ann. B. virg.) Barana megyei 
nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudta nyíl-
tan és titokban, hogy Lőrinc litteratus, [lehúzva: Sándor fia János fia: Pál] Ogh 
(dict.) István [lehúzva: Miklós fia: János] és Farkas (dict.) Miklós [1361.] nov. 
11-én (in fe. Martini) szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes Barana 
megyei Eghazasporozlou, más néven Scemefolua birtokon levő részét hatal-
maskodva tönkretették, kifosztották és ottani jobbágyait elűzték, Dénes joga 
sérelmére. D. f. IV. an. Ann. virg. glor., a. d. supradict. [1362.] 
 
E.: Dl. 91 574. (Festetics cs. lt. Baranya 1.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (eszerint az elkövetők Scemefolua-iak), valamint kerek 
zárópecsét töredékei. 

 
 
109. 1362. márc. 23. 
A zágrábi káptalan 1362. márc. 23-án (a. d. 1362., f. IV. p. Oculi) Wlchk fia: 
György falunagy, Petyne fia: Wlk, Maren fia: Tuxa és Gerdine fia: Chernech, 
Pernya-i hospesek kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétjével 
ellátott oklevelében átírja Béla [ifjabb] király (H) 1225. évi oklevelét (l. Reg. 
Arp. 576. szám). 
 
Fk.: Dl. 33 912. (NRA. 1531. 2.) Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 210–211; Kukuljević, Jura I. 133–134. 
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110. [1362.] márc. 23. Avignon 
[VI. Ince pápa] Marinus de Monopolo szerzetespapot az arbei egyházmegyei, 
bencés rendi Barbaco-i Szt. István-monostor apátjának nevezi ki az előző 
apát: Marinus halála miatt. D. Avinione, X. Kal. Apr., [pápasága] 10. évében. 
[1362.] Ugyanígy a Barbaco-i monostor konventjének, az arbei püspöknek és 
[I.] Lajos királynak (V). D. ut supra. 
 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 243–244. (ASV. Reg. Innocentii VI. anno 10. Vol. 

28. [= ASV. Reg. Aven. Vol. 148.] fol. 91. alapján.) 
 
 
111. [1362.] márc. 23. Avignon 
[VI. Ince pápa] Guilielmus de Sanctogermano szerzetespapot a veglai egyház-
megyei, bencés rendi Castelione-i Szt. Mária-monostor apátjának nevezi ki az 
előző apát: Miklós halála miatt. D. Avinione, X. Kal. Apr., [pápasága] 10. 
évében. [1362.] Ugyanígy a Castelione-i monostor konventjének, a veglai 
püspöknek és [I.] Lajos királynak (V) (kérve őt, hogy az apátot és a monostort 
támogassa, jogaikban őket védje meg). D. ut supra 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. 122r-v. (Df. 289 696.) 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 244.  
 
 
112. 1362. márc. 24. Kőrös 
[I.] Lajos király (H) Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
királyi aula főkancellárja (supremus cancellarius) [!] kérésére, hű érdemeiért, 
és hogy soror-ja: Katalin (az érsek frater patruelis-e: János leánya, Kapruncha-i 
Ite fia János fia János mester felesége) érezze a királyi bőkezűséget, az érsek-
nek és Katalinnak királyi kegyességből (pietas) azt a speciális kegyet (gracie 
prerogativa) teszi, hogy ha az asszony férje: János mester gyermekek (liberi) 
és örökösök nélkül hunyna el, minden öröklött, vásárolt, szerzett és egyéb 
címen őt illető birtoka és birtokrésze, főleg Kapruncha (a tartozékaival), 
Betler, Tekes és Gard birtokok az érsek és Katalin jogába és tulajdonába 
háramoljanak, úgy, hogy az érsek és Katalin (valamint annak fiai és leányai, 
ha lesznek majd ilyenek az újabb férjétől) jelen királyi engedélyből, kegyes 
beleegyezésből és rendelkezésből mint valós örökösök és törvényes leszárma-
zottak kerüljenek János mondott birtokaiba és birtokjogaiba, és azokat teljes és 
örök joggal birtokolják. Erről titkospecsétjével ellátott oklevelet ad ki, amit ha 
visszavisznek neki, nagyobbik pecsétjével privilegiális formában erősíti majd 
meg. D. in Crisio, f. V. an. Letare, a. d. 1362. 
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Á.: 1. I. Lajos király, 1365. febr. 15. > Szepesi kápt., 1371. jan. 23. Dl. 
38 967. (Berthóthy cs. lt. 11.) Eszerint nyílt oklevél volt. 

       2. Garai Miklós nádor, 1382. jún. 10. Dl. 70 188. (Szinyei Merse cs. lt. 
47.) Eltérő névalakjai: Ithe, Bethleer, Tewkes, Gaard. 

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1382. jún. 10. SNA. Leleszi konvent hh. lt. 
Introductoriae et statutoriae K. 344. (Df. 211 776.) 

        2. Garai Miklós nádor, 1382. nov. 5. ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. II. 9. 
4. 1. 18. (Df. 272 823.) Eddigiektől eltérő névalakja: Tukes. 

        3. Garai Miklós nádor, 1417. febr. 21. Dl. 104 766. (Vegyes vétel. 1956. 
439.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Kaproncha, Bethler, Teukus. 

        4. Tá. 2. > Pálóczi Máté országbíró, 1436. jún. 28. AM. Košice. 
Supplementum Schramianum 19174. (Df. 271 263.) Eddigiektől eltérő 
névalakja: Teukes. 

Má.: Ausztria. Magángyűjt. Csáky cs. káposztafalvi lt. 87. 1. 5v. (Df. 
290 640.) Tá. 2. alapján, újkori. 

 
 
113. 1362. márc. 25. Trau 
Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. (regnum Dalmacie et Croacie) bánja 
kinyilvánítja, hogy Trau (Tragurium) város nemes férfiai, Magyaro. (H) kirá-
lya hívei gyakran elpanaszolták neki, hogy a fekete oláhok (Morlachi ~ 
Morlaci ~ Morlacci) népének (gens ipsius domini nostri regis) egy része Trau 
határain belül, annak területén letelepedett (descendere), más fekete oláhok 
pedig Trau határain kívül sátrakat vertek, és állataikat v. nyájaikat (pecudes) a 
határokon belülre itatásra terelve Trau vetéseiben v. gabonáiban, szőlőiben, 
legelőin folyamatosan sok kárt okoznak a városnak, aminek lakói és népei 
(populares) mindezek miatt az elmúlt időkben elszegényedtek. Ezért kérték a 
bánt mint királyi hatáskörrel kijelölt dalmáciai általános vikáriust, aki a király 
személyét e területeken képviseli, hogy a fekete oláhokat Trau területéről űzze 
ki, a város szántóföldjeit és legelőit a trauiaknak, predialis-aiknak és népe-
iknek engedje át békés birtoklásra és használatra a régi királyok adományának 
megfelelően. A bán, meg akarván őrizni a Szent Koronához és a királyhoz 
hűeket saját jogaikban, a trauiaknak a korábbi kegyes magyar királyok (pii 
reges regni Hungarie) pecsétjeivel megerősített privilegiális oklevelei és a 
város (ezen oklevelek tartalmának megfelelő) határai megtekintésére szemé-
lyesen szállt ki. Ott megtekintve ezen adomány- és kiváltságleveleket, amiket 
[Lajos] (modernus dominus noster rex) megerősített, és bejárva a város határait, 
úgy találta, hogy számos fekete oláh a város határain és területein belül letele-
pedve, mások pedig azokon kívül sátrakat verve és kunyhókat készítve az álla-
taik és nyájaik itatása érdekében Trau területein belülre ereszkedtek a gaboná-
kon és szőlőkön át, a városnak sok kárt okozva. És bár őket e területekről ki 
kellene zárja és el kellene űzze, de jelenleg nagy szárazság állt be (temporis 
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nimia siccitas et onerosa nunc ad presens in tantum imminebat) és a fekete 
oláhok bárányai gyengék, ezért ha őket jelenleg lakhelyükről eltávolítanák, 
nagy káruk keletkezne. Ezért a bán kérésére a trauiak elfogadták, hogy a fekete 
oláhok jelen oklevél kibocsátásától ápr. 24-ig (ad fe. Georgii) a traui területe-
ken belül maradhatnak – kivéve a columna és a malmok közötti részt, ahova 
sosem mehetnek be, oda állataikat és nyájaikat nem terelhetik itatni –, kár és 
jogtalanság okozása nélkül állataikat v. nyájaikat legeltethetik. Viszonzásul a 
bán (domini nostri regis vicarius generalis seu banus) vállalta Trau nemesei-
nek és communa-jának, hogy ápr. 24. után a város határain belül egy fekete 
oláh sem lakhat, állatait és nyájait itatásra v. legeltetésre nem terelheti. Erről a 
traui polgároknak oklevelet bocsát ki. D. in dicta civitate Tragurii, die 25. 
Mart., a. d. 1362. 
 
K.: F. IX/3. 336–338; Smič. XIII. 211–213; Densuşianu I/2. (mind Lucio, 

Trau 279–280. alapján) 
 
 
114. [1362. márc. 25.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: a rector és a kisebb tanács válasszon 
egy nemes embert és küldje Spaletum-ba, hogy találkozzon a király (dominus 
noster rex) követével. Ua. napon a kisebb tanács ennek megfelelően meg-
választotta erre Pasche de Ragnina-t. 
 
K.: Mon. Rag. III. 170. (ezen dátummal) 
 
 
115. 1362. márc. 26. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a budai káptalannak: 
mivel ő Olug-i Kozmát és Nyek-i Balázs fia: Györgyöt szándékuknak meg-
felelően a közöttük levő perben megbékélésre engedte, ezért kéri a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Tobeyd-i Tobeyd fia: Deme-
ter v. Vecherch-i Lőrinc királyi ember a felek közti megegyezést meghallgatja 
és megtekinti, majd ahogy a felek, a királyi ember és a káptalan tanúsága erről 
beszámolnak a káptalannak, az tegyen jelentést az országbírónak. D. in 
Vyssegrad, sab. an. Letare, a. d. 1362. 
 
Á.: a 129. számú oklevélben. 
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116. [1362. márc. 27.] 
Jacobus de Mençe raguzai rector, a bírók, a tanács és a város [a cattaroiakkal 
és Voyslav de Voyno-val vívott háború kapcsán] hadi főkapitányuknak írt 
levelükben elküldik neki Dalmácia és Horváto. (Crohacia) bánja (korábban 
nekik küldött) levelét, hogy azt be tudja mutatni a gályák kapitányainak. 
 
K.: Mon. Rag. III. 171–172; Smič. XIII. 213–214. (ezen dátummal) 
 
 
117. 1362. márc. 28. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a Lyptuv-i districtus-ban levő Ubor Banya, 
más néven Bocha nevű királyi oppidum bírója, esküdtjei, polgárai és 
hospesei nevében, stb. Ezért utasítja a Scepus-i Szt. Márton-káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében az ügyben speciálisan kiküldött 
Kynis nembeli Myra [!] királyi ember ezen oppidum-hoz, stb. D. Bude, f. II. 
p. Letare, a. d. 1362. 
 
Má.: Dl. 107 718. (Vegyes vétel 1978. 454.) Újkori. 
Megj.: A „stb.” a Má. szóhasználata, az eredetileg szerepelt részeket ezzel ki-

hagyta. 
 
 
118. [1362.] márc. 28. 
A váci káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően (l. 100. szám) Erney-el [! : Mihállyal], a királyi aula ifjával, a királyi 
kúriából az ügyben speciálisan kijelölt királyi emberrel kiküldték tanúságul 
notariusukat: János papot, akik márc. 23-án (IV. f. an. Ann. B. Marie virg.) a 
szomszédokkal együtt Kalade földet régi határai mentén bejárták, és azon 
határok alatt, amikkel egykor más földektől el lett különítve, Kesse fia: And-
rásnak és fiának: Jánosnak iktatták, minden haszonvétellel, mások jogainak 
sérelme nélkül, nem lévén ellentmondó. D. f. II. p. fe. annotatum, a. d. 
supradict. [1362.] 
 
E.: EPL. Acta radicalia F. 25. (Df. 248 203.) Hátlapján zárópecsét nyoma. 
Tá.: 1. Magyaro. prelatus-ai, bárói, nemesei és procer-ei, 1447. jún. 27. EPL. 

Acta radicalia F. 85. (Df. 248 268.) 
       2. Tá. 1. > Uő.-k, 1450. jún. 9. Uo. F. 91. (Df. 248 274.) Eltérő név-

alakjai: Pathak, Kese. Mindkettő Tá. téves, márc. 14-i (f. II. p. Gregorii) 
keltezéssel. 
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119. 1362. márc. 28. 
A. d. 1362., VI. Ince pápasága 10. évében, die 28. Mart. Gaucelm pápai kincs-
tárnok igazolja, hogy Arnaldus de La Caussina, a krakkói egyház scolasticus-a, 
Lengyelo.-i (P) és Magyaro.-i (V) pápai collector az általa beszedett, a pápai 
kamarát illető pénzekből becserélt bizonyos Németo.-i (Alamania) kereske-
dőkkel különböző mennyiségű aranyforintokat, márkákat és más pénzeket, 
hogy ezen kereskedők átadják azokat a Bruges-i kereskedők társaságának, ami 
ennek megfelelően a kamarának ki is fizetett 1000 forintot.  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 68r. (Df. 289 711.) 
 
 
120. 1362. márc. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) felidézve Bew-i [!] Domokos fia: Zwdor Péter (strennuus et 
nobilis vir), udvarmester és királyi pohárnokmester (magister curie et pincer-
narum nostrorum) hű szolgálatait, amiket a király és az ország feladataiban ifjú-
kora (iuventus) óta az uralkodó oldalán folyamatosan teljesített, ezek viszonzá-
sául a Zothmar megyei Zamuszeg nevű királyi birtokot – amit korábban az 
uralkodói kegy Beuldre (dict.) Mihály mester királyi sókamara-ispánnak adott 
privilégiumával, de mivel Mihály a királyi jogokat elsikkasztva a sókamara-
haszonból nem csekély összegű pénzzel adós maradva külföldre szökött, ezért e 
birtokot tőle elvették és a királyi kézhez visszacsatolták – mind Péter mester 
szolgálataiért, mind annak Fany nevű birtokáért cserébe minden haszonvétellel, 
vámokkal és azon határok alatt, amikkel a király bírta, az uralkodó Péternek, 
általa fivéreinek (uterinus frater): Istvánnak, Mihálynak, Simonnak, Györgynek, 
Jánosnak és Imrének (similiter Zwdor dicti), valamint örököseiknek adomá-
nyozza, azon királyi okleveleket és privilégiumokat pedig, amikkel Zamuszeg 
birtokot Mihály mesternek adományozta, visszavonja és érvényteleníti, elma-
rasztalva bemutatóikat. A király ígéri, hogy Domokos fiait és örököseiket a 
birtok kapcsán megvédi, szavatolja és őket annak birtok békés tulajdonában 
megőrzi. D. in Vyssegrad, f. III. p. Letare, a. d. 1362. 
 
Á.: I. Lajos király, 1363. máj. 27. Dl. 87 382. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 

47. Z. 5.) Az uralkodó 1364. febr. 3-án kelt megerősítő záradékával. 
 
 
121. 1362. márc. 29. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Zwdor (dict.) Péter királyi pohárnokmester 
a maga és fivérei (frater) nevében, hogy a Zathmar megyei Zamuszeg birtok 
(amit a király cserébe adott nekik az ő Fany nevű birtokáért) tulajdonába tör-
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vényesen be akarnak menni. Ezért az uralkodó utasítja az egri káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Zalanta-i Fodor (dict.) Mihály v. 
Pousa fia: László v. Gergely fia: György v. Bator-i Bereck fia János fia: György 
v. Chahul-i Péter királyi ember a szomszédok összehívásával Zomuszeg birtok 
tulajdonába Pétert és fivéreit vezesse be, és iktassa azt nekik csere címén, ha 
nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a királyi 
jelenlét elé ennek megokolására, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést. 
D. in Vyssegrad, f. III. p. Letare, a. d. 1362. 
 
Á.: a 154. számú oklevélben. 
 
 
122. 1362. márc. 29. 
A győri káptalan előtt megjelentek Poky-i néhai Deseu comes fiai: egyrészről 
János mester, másrészről Miklós a maga és fivére (frater): Bereck nevében 
(akinek terhét az ügyben teljesen magára vállalta), és elmondták, hogy birto-
kaikat felosztották egymás között, aminek során a Győr megyei Menfeu birtok 
v. falu minden haszonvétellel Jánosnak jutott, aki a többi birtokaikat, bármely 
megyében is legyenek, ezen fivéreinek és utódaiknak hagyta örökre, azokban 
magának semmiféle tulajdont meg nem tartva. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a 
káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. f. III. p. Letare, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 12. B. 3. 16. (Df. 263 449.) Hátlap-

ján kerek pecsét nyoma. 
 
 
123. 1362. márc. 29. 
A győri káptalan előtt Pok-i néhai Desew comes fia: János mester megvallotta 
fivére (frater): Miklós mester jelenlétében (aki a maga és fivére: Bereck nevé-
ben jelent meg, akinek terhét teljesen magára vállalta az ügyben), hogy ő a 
közöttük történt osztály során neki jutott Győr megyei Menfew birtokot, ahol 
Szűz Mária-egyház van, ezen fivérei beleegyezésével, minden haszonvétellel 
elzálogosította Lak-i Hector fia: György mesternek 250 aranyforintért addig, 
míg ő v. fivérei v. örököseik Györgytől v. örököseitől ezen összegért (nem 
dénárokban) ki nem váltják, kifizetve a káptalannak az ezen forintokból járó 
részét (nobis expediendo de nostra porcione de eisdem florenis nobis 
provenienda). György v. örökösei a káptalan oklevelével ezen 250 jó arany-
forintért bárkinek elzálogosíthatják a birtokot, és a kifizetés a káptalan előtt 
kell történjen. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan privilegiális formá-
ban adja majd ki. D. f. III. p. Letare, a. d. 1362. 
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Á.: 1. Zsigmond király, 1420. febr. 26. > Győri kápt., 1420. szept. 2. Dl. 
43 478. (Múz. Ta. Vétel 1877.) 

       2. Á. 1. > Orbán egri püspök, 1498. márc. 2. Dl. 49 658. (Rumy cs. lt. 42. 35.) 
Tá.: Zsigmond király, 1416. júl. 19. Dl. 10 478. (Acta Paulinorum. Porva 1. 1.) 
 
 
124. 1362. márc. 29. Zára 
Anno Incarn. Christi 1362., ind. 15., die 29. Mart. [I.] Lajos király (H; 
dominus noster) uralkodása idején, amikor de Matafaris Miklós zárai érsek, 
doctor decretorum, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. (Crohacia) bánja, 
zárai comes (magnificus et potens dominus) Zárában (Jadra) közjegyzői okle-
velet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 214–215. (Zárában volt E.-je alapján.) 
 
 
125. 1362. [márc. 30. v. utána] Garadna 
Pál mester, Lorand mester Vyuar-i vicecomes-e és a négy szolgabíró tudatják, 
hogy márc. 30-án (f. IV. p. Letare) a Garadna faluban tartott generalis 
congregacio-jukon egyrészről Enezke-i Domokos fiai: Miklós, Mate és Jakab, 
valamint Enezke-i Iuachon fia: János, másrészről Barcha-i Miklós fia: János, a 
fia: Antal és a szolgájuk (servus), Crupa fia: Miklós megvallották, hogy a 
köztük történt viták és vérontás ügyében egymást kölcsönösen nyugtatták. 
Erről fentiek a Barcha-i nemeseknek és a szolgájuknak: Miklósnak oklevelet 
bocsátanak ki. D. in Garada [!], a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 83 289. (Bárczay cs. lt. 1. 88.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
126. 1362. márc. 30. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanjának Jakab plébános és Detric fia: 
Miklós Podolyn-i esküdt polgár a maguk és az ottani polgárok v. hospesek 
nevében bemutatták [I.] Lajos király (H) nagyobbik pecsétjével ellátott, ép és 
gyanútól mentes nyílt oklevelét (1345. nov. 21., l. Anjou-oklt. XXIX. 835. 
szám), amit kérésükre, tekintve, hogy azt eredetiben nem merik magukkal 
vinni, a káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelében átír. 
D. f. IV. an. Judica, a. d. 1362. Arenga. 
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E.: Dl. 41 502. (Múz. Ta. 1900. 46.) Függőpecsét zöld fonata. Felül chiro-
graphált (ABC). 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi.  
 
 
127. 1362. márc. 30. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Jakab plébános és Detric fia: 
Miklós Podolin-i esküdt polgár a maguk és az ottani polgárok v. hospesek 
nevében bemutatták [I.] Lajos király (H) nagyobbik pecsétjével ellátott, ép és 
gyanútól mentes nyílt oklevelét (1343. ápr. 20., l. Anjou-oklt. XXVII. 176. 
szám), amit kérésükre, tekintve, hogy azt eredetiben nem merik magukkal 
vinni, a káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelében átír. 
D. f. IV. an. Judica, a. d. 1362. Arenga. 
 
E.: Kalocsai Főegyházmegyei Lt. Érseki Könyvtár. Oklevelek 5. (Df. 

280 227.) Függőpecsét fonata. Felül chirographált (ABC). 
 
 
128. 1362. márc. 30. Visegrád 
Vilmos (Wilhelmus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és 
titkos kancellárja Phile fia: Domokos és Kezew-i Lőrinc fia: Péter kérésére és 
oklevélbemutatása alapján kápolnaispánságának függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében átírja [I.] Károly király (H) nyílt és az esztergomi 
Szt. István király-egyház ispotályos háza keresztesei privilegiális oklevelét 
(1339. jan. 20. és 1303. ápr. 4., l. Anjou-oklt. XXIII. 43. és I. 368. szám). D. in 
Vissegrad, f. IV. p. Letare, a. d. 1362. 
 
Á.: Sági konvent, 1390. okt. 7. > Hédervári Lőrinc nádor, 1437. máj. 29. Fk.: 

Dl. 95 821. (Siráky cs. lt. 24.) 
K.: Héderváry I. 58. 
 
 
129. [1362.] márc. 31. 
A budai káptalan kinyilvánítja, hogy Bubek István comes országbíró okleve-
lének megfelelően (l. 115. szám) Demeter királyi emberrel kiküldték tanú-
ságul karpapjukat: Pétert, akik a felekkel együtt visszatérve elmondták, hogy 
márc. 29-én (III. f. p. Letare) az Olug és Harkyan birtokok között levő, a felek 
között vitás vásárolt és örökjogú birtokrészekre mentek a szomszédokkal, és a 
kiegyezett felek először az örökjogú birtokrészt – ennek határai: Folth birtok 
határai mellett tó; Gudulafa (dict.) fa egy réten –, majd a vásárolt birtokrészt – 
ennek határai: a mondott fa; rét; út; Kunuth (dict.) út; Kesekunsar (dict.) hely 
– különítették el új határjelekkel. A birtokrészek észak felől Olug-i Kozmá-



 

 

79 

nak, dél felől Balázs fia: Györgynek maradtak. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik, a káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. 3. die termini 
premisse possessionarie distinccionis, a. d. prenotato. [1362.] 
 
E.: Dl. 5116. (NRA. 693. 2.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint mandorla alakú pecsét körvonala. 
 
 
130. 1362. márc. 31. 
A váradi káptalan előtt Baktha-i Péter fia: István megvallotta, hogy a Beregd 
[!] megyei Baktha birtokon levő teljes részét – ti. a házától (de ezt kivéve) egy 
dél felé tartó egysorú utcát (vicus simplicis ordinis) egészen annak végéig –, 
vagyis Baktha birtok harmadát minden haszonvétellel 200 forintért eladta 
Kewche-i Dénes fiainak: Jánosnak és Jakabnak, valamint örököseiknek, lemond-
va minden ottani jogáról és tulajdonáról, ezeket Dénes fiaira ruházva. Erről a 
káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. V. p. 
Letare, a. d. 1362., amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, István éneklő-
kanonok, az őrkanonokság üresedésben. Arenga. 
 
E.: Dl. 70 552. (Kölcsey cs. lt. 6.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét barna fonata. 
R.: Borsa I., LK 1946. 57. 
 
 
131. 1362. márc. 31.  
1362., ind. 15., die ultimo Mart. A velencei államtanács határozata: Dalmácia 
(Sclauonia) bánjának követségére, amit a bán egy bizonyos, sajtot szállító 
hajója (barchosium casei) ügyében küldött – amit Velencébe vittek és eladtak 
Velence caorlei (de Caprulis) hívei kérésére, akiket a bán seregei (gentes) 
megkárosítottak –, egy notarius-t küldenek a bánhoz az ügy elrendezésére, aki 
majd tegyen jelentést és várjon a tanács válaszára. 
 
K.: Ljubić IV. 45. (A „Misti” velencei államkönyv alapján. XXX. 67.) 
 
 
132. 1362. ápr. 1. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje kinyil-
vánítja, hogy  kiküldték tanúságul perjelüket: János testvért Konth Miklós nádor 
(H) kötelezvénylevelével és kérésére az egri káptalan részére, hogy megtekintse 
a káptalan Borsod megyei Chokua nevű birtoka és István, a bélháromkúti 
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(Triumfontium de Beel) Boldogságos Szűz-monostor apátja szintén Chokua 
nevű szomszédos földrésze között az egri káptalan speciálisan kiküldött képvi-
selői által márc. 27-én (domin. p. diem medii Quadr.) elvégzendő határjel-
mutatást és -emelést. A perjel Sándor patai és László Zemplyn-i főesperessel, 
Pál mesterrel, Jakab mesterrel és György mester notarius-al, a káptalan kano-
nokaival és speciálisan kiküldött képviselőivel, valamint István apáttal kiment a 
káptalan Chokua nevű birtokára, és azt a szomszédok, főleg Lőrinc fia: Demeter 
és Wman-i László fia Demeter fia: János jelenlétében a káptalan tagjai muta-
tása alapján az apát földje felől bejárták, több helyen új határjelet emelve v. 
megújítva, mely határokról a kanonokok azt állították, nem lévén ellentmondó, 
hogy ezek valósak és jogosak, és az ezeken belüli föld a káptalan Chokua nevű 
birtokához tartozik; hj.: hegy; szántóföldek; egy, most kiszáradt folyó medre 
mellett fűzfák; ue. folyó medre; ue. folyónál közút mellett földhatárjelek, amik-
ben egy kő van; hegy; tövisbokrok és bozótok (rubetum) Wman birtok felé; a 
káptalan földjét elkülönítő, föld-határjellel körülvett körtefa Wman birtok vé-
gén, mellette 2 földhatárjel, amik elkülönítik az apát és az Wman-i nemesek 
birtokait. Erről a konvent függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. 
f. VI. p. domin. prenotatam, a. d. 1362. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 329. 1. 8. 5. 1. 3. 1. (Df. 210 241.) Hátlapján közép-

kori (Chokwa névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-
pecsét fonata. 

Má.: 1. Ue. jelzet alatt, újkori. 
         2. HML. Egri kápt. mlt. 327. 8. 5. 1. 1. (Df. 210 239.) Újkori, csak a hj. 
K.: [Ipolyi A.], Arch. Közl. 1866. V–VI.  
R.: Sugár 142. 
 
 
133. 1362. ápr. 1. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje azonos 
tartalmú nyílt oklevele. D. f. VI. p. domin. prenotatum, a. d. 1362. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 329. 2. 8. 5. 1. 3. 2. (Df. 210 242.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét körvonala. 
Má. 1-3.: Ue. jelzet alatt, újkoriak. 
 
 
134. 1362. ápr. 2. 
[I.] Lajos király (H) 1362. ápr. 2-án (a. gracie 1362., IV. N[on.] Apr.), ural-
kodása 21. évében kiadott privilegiális oklevelében Vilmos (Villermus) pécsi 
püspök kérésére számára és a pécsi káptalan részére átírta és megerősítette 
[IV.] Béla király 1232. évi [!], uralkodása 33. évében [!] kiadott privilégiumát, 
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amiben az uralkodó Bert[alan] pécsi püspök kérésére és saját lelki üdvéért az 
országa procer-ei tanácsával megengedte, hogy a pécsi Szt. Péter-egyháznak 
bármely nemes, királyi szerviens és az ország bármely birtokos személye birto-
kot adományozhasson, lelki üdvéért javait ráhagyhassa, ezen egyház pedig bir-
tokai szomszédságában bárhol az országban bárkitől birtokokat vásárolhasson. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. Dl. 87 869. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. EE. 354.) 
 
 
135. 1362. ápr. 2. Kálló 
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró tudatja, 
hogy korábbi oklevelüknek megfelelően ápr. 2-án (sab. an. Judica) Kallo-i 
Lengel (dict.) János fia: [hátlap: Lengel (dict.)] Leukus mester színük elé 
állította Kallou-i jobbágyát és szerviensét: Balug (dict.) Jánost Mogh-i Miklós 
fia: András ellenében, majd András bemutatta [I.] Lajos király oklevelét, mi-
szerint az uralkodó elrendelte fentieknek, hogy András minden perét a királyi 
had[oszlás] 15. napjára halasszák el. Ők ezt megteszik, de mivel Leukus már 
régóta János kezese, ezért mostantól ezt nem vállalja tovább, így ha János a 
kijelölt időpontban nem jelenik meg, András felkutathatja. D. in Kallou, 
termino supradict., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 954. (Kállay cs. lt. 1300. 1368.)  Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 3 zárópecsét nyoma, 2 további zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1431. szám; Piti F., Szabolcs m. 576. szám. 
 
 
136. 1362. ápr. 3. Kapronca vár alatt 
Leustach, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja előtt Dorozlou fia: János mes-
ter azon bírságokból, amikben az ő ellenében Hedric fia: Györgyöt a Cris-i 
comes előtt elmarasztalták, a maga részét György kérésére neki teljesen elen-
gedte és Györgyöt ez ügyben nyugtatta. D. sub castro Kaproncha, in domin. 
Judica, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 35 222. (Acta Paulinorum. Garig 2. 3.) Hátlapján kerek pecsét nyoma. 
K.: Smič. XIII. 216–217. 
R.: Halász É., Szlavón 270. és 271. szám. 
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137. 1362. ápr. 3. Eger 
Tamás, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, bacallarius 
in decretis, az egri szék üresedése idején az egri káptalan által kijelölt 
(deputatus) vikárius tudatja, hogy azon oklevélbemutatást, amivel színe előtt 
korábbi oklevelének megfelelően Warada ~ Kysuarada-i László fia János fiai: 
Miklós és Domokos márc. 30-án (oct. medii Quadr.) tartoztak Darouch-i Simon 
fia Mathe fia: János ellenében, Jeke-i András fia: Mihály (János fiai famulus-a 
és képviselője) és ezen Mathe (aki a Lelez-i prépost és konvent ügyvédvalló 
levelével jelent meg) jelenlétében a király írásos parancsából a királyi had – 
amit az uralkodó, ahogy mondott levelében szerepel, országa bizonyos ellensé-
geivel szemben rövidesen indít majd (in brevi est habiturus) – feloszlásának 15. 
napjára halasztja el, bírság nélkül. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 301. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 350.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 205–206. 
R.: Z. VII/1. 183; Jékey 12; Bónis, SZR. 1296. szám. 
 
 
138. 1362. ápr. 4. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) Imre pálos rendi laikus conversus testvér a Garygh-i rendház perjele és kon-
ventje nevében bemutatta a csázmai káptalan 1325. szept. 2-án (l. Anjou-oklt. 
IX. 387. szám) kiadott, gyanútól mentes privilegiális oklevelét, amit kérésére a 
remete testvéreknek Lajos királyi hatáskörrel átír és az oklevélben foglalt két 
szőlő adományával együtt megerősít anyja: Erzsébet királyné beleegyezésével 
függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, más jogának sérelme 
nélkül. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1362., II. Non. Apr., uralkodása 21. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Deme-
ter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, Domokos csanádi, 
László veszprémi, Mihály váci, Vilmos (Wylhelmus) pécsi, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Deme-
ter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, az egri, raguzai és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes or-
szágbíró, János királyi tárnokmester, Leustac Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohár-
nok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtón-
állómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
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Fk.: Dl. 35 153. (Acta Paulinorum. Garig 2. 2.) Az uralkodó 1364. máj. 30-án 
kelt megerősítő záradékával, 2 függőpecsét fonata. Hátlapján középkori 
kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott. 

K.: Smič. XIII. 217–218. 
 
 
139. 1362. ápr. 4.  
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Rozgun-i László nevében, hogy Budumer-i 
Egyed fia Miklós fia: Egyed 1362. júl. 1-jén (f. V. p. Johannis Bapt. a. prox. 
preterito) Budumer nevű birtokán az ő Demeter nevű jobbágyán hatalmas-
kodva 3 életveszélyes sebet ejtett, elvéve Demeter kardját és köpenyét 
(palium). Ezért az uralkodó utasítja a Jazou-i konventet, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Gunuy-i János fia: Simon királyi ember nyíltan 
és titokban tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. 
D. f. II. an. Ramispalmarum, a. d. 1362. 
 
Á.: a 178. számú oklevélben. 
 
 
140. 1362. ápr. 4. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről a Vesprim megyei Zurchuk-i Mogh fia Pál 
fiai: Miklós és Bertalan – Ilona nemes leány, Balázs fia: Jakabnak az egykori 
feleségétől: Ilonától, Zurchuk-i ezen Pál leányától született leánya nevében, 
akinek terhét és bírságát az alábbi ügyben teljesen magukra vállalták –, más-
részről Ayaka fia: András, Alaph fia: István és Ayaka-i András fia János fia: 
Tamás elmondták, hogy fogott nemes bírók elrendezésével Jakab ezen leánya 
leánynegyede és mondott anyja hitbére és jegyajándéka ügyében, amik Jakab 
teljes birtokából v. birtokrészéből a leánynak járnak, úgy egyeztek meg, hogy 
András, István és Tamás a leánynak fizet 9 dénár híján 9 márkát, részben déná-
rokban, részben természetben (in estimacione condigna denarios valenti). Az 
összeg felét András és István, a másik felét Tamás fizeti ki két időpontban a 
káptalan előtt: máj. 1-jén (oct. Georgii) és jún. 12-én (oct. Penth.). Ha máj. 1-jén 
nem fizetnek, a bíró része nélkül 9 márka büntetés sújtsa őket, ha pedig jún. 12-én 
nem, akkor veszítsék el a máj. 1-jén kifizetett összeget, és ezenfelül a leány 
ellenében 9 márka dénárban marasztalják el őket, a bíró része nélkül. A kifi-
zetéseket sem királyi v. királynéi oklevéllel, sem bármilyen okkal nem lehet 
elhalasztani. A leány jún. 12-én Andrásnak, Istvánnak és Tamásnak a káp-
talan előtt át kell adjon minden oklevelet, amik apja: Jakab Ayaka nevű birto-
ka ügyében adattak ki, és Jakab halála után a leánynál v. Zurchuk-i Pál ezen 
fiainál, az ő rokonainál maradtak. A káptalan a teljes kifizetés után igazoló-
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levelet bocsát majd ki Andrásnak, Istvánnak és Tamásnak. D. f. II. p. Judica, 
a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 66 150. (Thaly cs. lt. 78.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (eszerint Jakab Ayaka-i), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
141. 1362. ápr. 5. Kapronca 
Leustach-nak, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánjának elpanaszolta a Ryuche 
districtus-beli, Konzka melletti Hedric özvegye és a fia: György, hogy Dorozlou 
fia: János mester Györgynek a Konzka patak mellett levő nagy részét jogtalanul 
magának elfoglalni és a saját ottani birtokához csatolni akarja, ezért a bán kiküld-
te maga mellől prothonotarius-át: Jakab mestert teljes báni hatáskörrel a határok 
és a felek birtokjogai elkülönítésére, aki ápr. 1-jén (f. VI. an. Judica) a felekkel, a 
szomszédokkal, valamint Pál mesterrel, a csázmai káptalan kanonokával és tanú-
ságával a vitás földrészre ment, ahol a feleket összebékítette, és számos odahívott 
nemessel a földrészt a felek okleveleinek megfelelően a birtokjogaik elkülönítésé-
re új határjelek emelésével felosztotta közöttük (hj.: György kertje alatti kút; erdei 
gyümölcsfák; füves út; berek; ezen út a Zeredahel-ből Ryuche faluba tartó nagy 
útig; tölgycserjék), majd az ezen határoktól nyugatra levő részt János mesternek, 
a nyugatra [!] levő részt pedig Hedric fia: Györgynek hagyta, a felek egyetértésé-
vel. Ennek tanúságául Leustach jelen oklevélre bánsága pecsétjét függeszti. D. in 
Kaproncha, f. III. p. Judica, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 49 621. (Rumy cs. lt. 39. 12.) Függőpecsétre utaló bevágások. 
K.: Smič. XIII. 219–220. 
R.: Halász É., Szlavón 272. szám; Halász É., Slavonskih banova 67. 
 
 
142. [1362. ápr. 5.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: küldjenek követséget Dalmácia és Horváto. 
(Crohacia) bánjához. A megválasztott követ, Jacobus de Mençe ugyanannyi díja-
zást (salarium), költségtérítést, kíséretet és hajót (barcha) kapjon, amennyit Nicola 
de Çavarnigo és Laurencius de Volcasso kaptak, amikor követként korábban a 
bánhoz mentek. 
 
K.: Mon. Rag. III. 175. (ezen dátummal) 
 
 
143. 1362. ápr. 6. Csütörtökhely 
Pál fia: Miklós comes Scepus-i szolgabíró tudatja, hogy a pecsétjével szent-
andrási (S. Andreas) Benedek fia János özvegye: Alecha asszony ellenében 
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megidézett szentandrási István fia: Orbán ápr. 6-án (f. IV. p. Judica) meg-
jelent színe előtt, és amikor Hysfalua-i Donch fia: Egyed (akire a személyesen 
megjelent asszony ezen ügyét rábízta) elő akarta adni az asszony vádját, Orbán 
bemutatta a comes oklevelét – miszerint színe előtt Orbán [1361.] aug. 4-én (f. 
IV. an. Laurencii) bemutatta oklevelét arról, hogy Orbán a néhai [lehúzva: 
István fia: Benedek] Benedek fia: János részét Alecha asszonytól 4 márkáért 
kiváltotta a comes előtt; aki ezt elolvasva meghagyta, hogy a felek az oklevél 
kiadásának 15. napján jelenjenek meg előtte, és akkor ő más nemesekkel együtt 
döntést hoz; a kitűzött napon (ipsis quindenis tunc occurrentibus) Orbán előállt, 
de az asszony nem jelent meg és nem is küldött senkit –, mire Egyed az asz-
szony nevében igazságot kért a comes-től, mivel Alecha a felperes, Orbán 
tehát a perét nem nyilváníthatta volna ki és oklevelét sem mutathatta volna be 
a nő ellenében. A comes a pert annak nehézsége miatt jelen oklevél kiadásá-
nak 15. napjára halasztja el. D. in Quintoforo, f. IV. p. Judica, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 60 289. (Máriássy cs. lt. Vegyes 147.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
144. [1362.] ápr. 6. 
A bácsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Miklós Machou-i bán 
levelének megfelelően (l. 45. szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: 
Andrást, akivel Lewe-i László királyi ember márc. 22-én (f. III. an. Ann. B. 
virg.) Baranya megyei nemesektől és más, bármiféle állapotú és helyzetű em-
berektől nyíltan és titokban megtudta, hogy [Lőrinc] litteratus, [lehúzva: Sán-
dor fia János fia: Pál] Ogh (dict.) István [lehúzva: Miklós fia: János] és Farkas 
(dict.) Miklós [1361.] nov. 11-én (in fe. Martini) szentszalvátori (S. Salvator) 
Simon fia: Dénes Baranya megyei Eghazasporuzlow, más néven Scemefolua 
birtokon levő részét tönkretették, kifosztották és ottani jobbágyait elűzték, 
Dénes ő joga sérelmére. D. f. IV. p. Judica, a. d. prenotato. [1362.] 
 
E.: Dl. 91 575. (Festetics cs. lt. Baranya 2.) Helyenként hiányos papír. Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint az elkövetők Scemefolwa-
iak), valamint mandorla alakú töredékes zárópecsét. 

 
 
145. 1362. ápr. 6. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Themeskuzy-i 
Tamás – Zolka-i Konok (dict.) István famulus-a és officialis-a ezen ura és 
annak fiai: László és Kelemen nevében – tiltakozott, hogy Chahol-i János fiai: 
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Nagy (Magnus) Péter és Sebestyén a Tyssa ~ Tycia folyót, ami Vossan nevű 
birtokuk és István Zolka nevű birtoka között ömlik, át akarják vágni 
(perfodere) és az új saját medréből el akarják terelni, ezért mindettől János 
fiait tilalmazta. D. IV. f. an. Ramispalmarum, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 955. (Kállay cs. lt. 1300. 1371.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Chahal névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1432. szám. 
 
 
146. 1362. ápr. 6. 
A Lelez-i konvent 1362. ápr. 6-án (f. IV. an. Ramispalmarum, a. d. 1362.) 
kiadott idézőlevele szerint a király parancslevelének megfelelően – 
Nogmyhal-i András fiai: István és Imre nevében elmondták a királynak, hogy 
Nogmyhal-i László fiai: Jakab és Miklós maguknak elfoglalták és elfoglalva 
tartják András fiai jobbágyai Nogmyhal birtokon levő két telekhelyét, ezért a 
király utasította a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
a királyi ember László fiaihoz menve e két telekhelyet András fiainak királyi 
szóval adassa vissza, s ha ezt nem teljesítik, idézze meg őket András fiai elle-
nében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést a királynak – 
Polhus (dict.) Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságul Vince papot, 
Wngh-i főesperest, akik 1362. márc. 21-én (f. II. p. Oculi, a. d. 1362.) László 
fiaihoz mentek, és királyi szóval kérték, hogy András fiai két telekhelyét ad-
ják vissza, de László fiai ezt nem teljesítették, ezért őket a Nogmyhal-on levő 
birtokrészükön a királyi jelenlét elé idézték András fiai ellenében ápr. 13-ra 
(quind. oct. diei medii Quadr.). 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1367. febr. 1. Dl. 66 823. (Dessewffy cs. 

margonyai lt. 44.) 
 
 
147. 1362. ápr. 6. 
A nyitrai káptalan előtt Bosan-i Nezteus fia: János és annak fia: Miklós meg-
vallották, hogy Bosan nevű birtokuk Mihály fiai, Chorba (dict.) Tamás fiai és 
Jouka fiai birtokai között fekvő, 60 holdnyi földjét minden haszonvétellel 
(rétek, berkek, cserjések, .......) Jouka ezen fiainak: Jánosnak ....... és Lőrinc-
nek 40 márka dénárért eladták, nem érintve a nyitrai egyház jogát, szavatos-
ság vállalásával Jouka fiai felé, amit ha nem teljesítenek, ezen birtokrésszel 
azonos nagyságú és értékű másik birtokrészt kell adjanak örökbirtokukból 
Jouka fiainak, és ha ezt sem teljesítik, hatalombajban való elbukásban 
(succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el őket. Az eladáshoz 
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Joukut-i ezen Nezteus fia Mokou fia: László a káptalan előtt beleegyezését 
adta. D. f. IV. p. Judica, a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 95 624. (Rudnay cs. lt. E. 130.) Foltos. 
 
 
148. 1362. ápr. 6. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja tudatja, hogy amikor Jakab mester 
Scepus-i comes és várnagy, valamint a szolgabírók oklevelének megfelelően 
– egyrészről Aranyaz-i Lachk fia: Arnold, másrészről Aranyaz-i Marcell fia: 
Miklós ápr. 4-én (f. VI. [! : II.] an. Ramispalmarum) Aranyaz-i Rodolph 
birtoka felének és egy földrésznek a visszavétele (recaptivacio), valamint az 
ezen földrész-félből 2 hold iktatásának tilalmazása ügyében közösen vezes-
senek a káptalan elé 4 fogott bírót, és amit azok egyéb fogott bírókkal együtt a 
felek előadásait meghallgatva és okleveleiket megtekintve döntenek, a felek 
(a bíró része nélküli, a per kezdete előtt kifizetendő) 10 márka bírság alatt el 
kell fogadják, és az ügyben kiadott, de be nem mutatott okleveleik érvény-
telenné válnak – a kitűzött napon a felek fogott bíróikat: Poharos (dict.) Já-
nost, Aranyas-i Hank-ot, Herric fia: Miklóst és Rethy-i Imre fia: Miklóst a 
káptalan elé vezették, és Arnold bemutatta nekik a káptalan 1302. ápr. 30-án 
kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. I. 205. szám), Miklós pedig a káptalan két 
nyílt, 1314. szept. 30-án és 1318. febr. 17-én (l. Anjou-oklt. III. 836. és V. 35. 
szám), valamint egy  privilegiális, 1298. jan. 29-én kelt oklevelét, ami szerint 
Aranyaz-i Rodolph özvegye egy Aranyaz-i földrészt (ennek határai: Aranyaz-i 
Asop fiai: Marcell és Péter telkén – fundus curie – túl egy kő mint határjel; 3 
fűz; Marcell és Péter házán túli kő; sövény közepén fűz; 4 v. 5 passus a falu 
közepe felé), amit korábban a férje idején Marcellnak és Péternek 2 márkáért 
eladtak, minden pert elhagyva szavatosság vállalásával Marcellnak, Péternek 
és örököseiknek engedte birtoklásra a leányai egyetértésével. Mindezen okle-
velek alapján a mondott fogott bírók egyéb nemes fogott bírókkal és a felek 
egyetértésével a földrészt és a 2 hold földet Miklósnak és örököseinek ítélték, 
Arnoldra ezek ügyében örök hallgatást kiróva; Rodolph birtoka felének többi 
részeit pedig, aminek tulajdonában Arnold, az apja és a frater-ei voltak addig, 
őnekik hagyták; emellett érvénytelenítettek minden oklevelet, amiket Miklós 
és Arnold mindezekről nem mutattak be. Rodolph birtoka másik fele, amit Mik-
lós birtokol a káptalan más oklevelével, Miklósnak és örököseinek maradt. Mi-
vel Arnold a mondott földek jogtalan visszavétele miatt az ország joga szerint 
büntetésbe kellett volna essen, Miklós neki azt elengedte, ezért Arnold köte-
lezte magát és örököseit, hogy Miklóst és utódait e földek ügyében szava-
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tolja. A bírót az ügy mikéntségének (quidditas) megfelelően a békebírság 
kapcsán közösen engesztelik ki. D. f. IV. an. Ramispalmarum, a. d. 1362. 
 
Á.: a 164. számú oklevélben. 
 
 
149. [1362. ápr. 10.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: a rector és a kisebb tanács a rogatus-ok 
tanácsával adjon megbízólevelet a Dalmácia és Horváto. bánjához induló Jacobus 
de Mençe követnek, aki keljen útra Raguzából szerdán (die mercurii) [ápr. 13.]. 
 
K.: Mon. Rag. III. 176. és 178. (ezen dátummal) 
 
 
150. [1362.] ápr. 10. Raguza 
Raguza (Ragusium) város kisebb tanácsa Dalmácia bánjának: Almisium-i várna-
gya, Jadra-i Ferenc [fia:] Fülöp mester ápr. 10-én bemutatta nekik a bán okleve-
lét, amire, valamint a várnagy szavaira azt felelik, hogy amikor egy velencei szál-
lítóhajó (condura) Cattaróból (Catharum) egy Raguza közeli helyhez érkezett, 
egyesek a hajóról Raguza városába mentek. A bán servitor-a: János, aki a [ma-
gyar] király (noster rex) és az Austria hercegei közötti megegyezésről és szövet-
ségről szóló hírekkel Raguzába ment, bemutatta a király titkospecsétjével ellátott 
levelét az akkori rector-nak és a kisebb tanács-nak, miszerint egy bizonyos 
Borinus-t [[bárót]] – akiről azt mondták, Raguzá-ban v. annak területén 
(districtus) van – fogják el, amikor ezt János kéri, és vigyék a város felfegyverzett 
hajóján Spalato városába. A királyi levél elolvasása után ők azt felelték Jánosnak, 
hogy uruk (dominus naturalis): a király parancsát minden erejükkel teljesíteni 
akarják, és azt teszik, amit János nekik mond; majd, ahogy a király és János el-
rendelte, elfogtak egy embert, aki a mondott szállítóhajóról Raguzába ment, és őt 
felfegyverzett hajón (lignum, barcha) Jánossal és a város egyik nemesével elküld-
ték a bánhoz. Minderről a bánt világosan tájékoztni tudja Jacobus de Mençe 
[[Menze]] nemes, raguzai polgár, aki hamarosan elmegy a bánhoz, ha ő úgy pa-
rancsolja. D. Ragusii, 10. die Apr., 15. ind. [1362.] 
 
K.: Mon. Rag. III. 176–177; Smič. XIII. 222–223; Gelchich, Ragusa 33–34. 

(Dubrovniki Történeti Lt. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 
Levante. 2. fol. 41. alapján) 

 
 
151. 1362. ápr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Ruzgun-i László nevében, hogy Budmer-i 
Egyed fia Miklós fia: [lehúzva: Egyed] Konya 1361. júl. 1-jén (f. V. p. 
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Johannis Bapt. a. prox. preterito) Budmer nevű birtokán az ő Demeter nevű 
jobbágyán 3 életveszélyes sebet ejtett, elvéve Demeter kardját és köpenyét 
(palium). Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Huzwmezew-i János fia: [Demeter] v. Huzw-
mezew-i János fia: Barnabás v. Zeuke (dict.) Miklós királyi ember nyíltan és 
titokban tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. 
D. in Wysegrad, f. II. p. Ramispalmarum., a. d. 1362. 
 
Á.: a 281. számú oklevélben. 
 
 
152. [1362. ápr. 11.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: küldjék Çiucus kovácsot, ahogy Dal-
mácia és Horváto. bánja kéri.  
 
K.: Mon. Rag. III. 178. (ezen dátummal) 
 
 
153. [1362. ápr. 11.] 
Raguza (Ragusium) város [Dalmácia] bánjának: miután az előző nap 
Almissium-i várnagya, Jadra-i Ferenc [fia:] Fülöp mester bemutatta nekik 
levelét, ápr. 11-én bemutatta a bán másik levelét is, amire, valamint a várnagy 
szavaira érett megfontolással Giuchus kovácsot ….. 
 
Reg.: Dubrovniki Történeti Lt. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 

Levante. 2. 41. (Df. 290 354.) A szöveg a ….. résznél véget ér a Reg.-ban. 
K.: Mon. Rag. III. 186. (dátum nélkül); Gelchich, Ragusa 35. (máj. 3-i kelte-

zéssel); Smič. XIII. 227–228. (máj. 7-i dátummal). 
Megj.: Valószínű keltezésére l. az előző számot. 
 
 
154. [1362.] ápr. 12. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően (l. 121. szám) kiküldték tanúságul kórusuk diakónusát: az ifjú Imrét, 
akivel Zalanta-i Fodor (dict.) Mihály királyi ember ápr. 5-én (f. III. p. Judica) a 
szomszédok összehívásával Zamoszeg birtokra ment, és azt minden haszonvé-
tellel (főleg a vámokkal) régi határai alatt iktatta Zwdor (dict.) Péter királyi 
pohárnokmesternek, fivéreinek (uterinus frater): Istvánnak, Mihálynak, Simon-
nak, Györgynek, Jánosnak és Imrének (similiter Zwdor dicti), valamint örökö-
seiknek, nem lévén ellentmondó. D. f. III. p. Palmarum, a. supradicto. [1362.] 
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Á.: I. Lajos király, 1363. máj. 27. Dl. 87 382. (Esterházy cs. hercegi lt. 
Repositorium 47. Z. 5.)  

 
 
155. 1362. ápr. 13. 
Az egri káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) nagypecsétes, Zudar 
(dict.) Péter királyi pohárnokmester és fivérei (frater): István, Mihály, Simon, 
György, János és Imre érdekében kiadott parancslevelének megfelelően a 
Zothmar megyei Zamuszwgh birtok (amit a király Fany birtokért adott cseré-
be Péter mesternek és fivéreinek) iktatásának megtekintésére Zalantha-i Fodor 
(dict.) Mihály királyi emberrel kiküldték tanúságul kórusuk diakónusát: az ifjú 
Imrét, akik ápr. 5-én (f. III. p. Judica) Zamuszwgh birtokot a szomszédok 
jelenlétében minden haszonvétellel (főleg a hozzá tartozó vámokkal) régi 
határai alatt iktatták Zwdar (dict.) Péter mesternek, fivéreinek és örökö-
seiknek, nem lévén ellentmondó. Erről a káptalan függőpecsétjével megerő-
sített, chirographált oklevelet bocsát ki János prépost, Imre olvasó-, György 
éneklőkanonok, Domokos Borsua-i, Sándor patai, László Zemplyn-i, János 
Borsad-i, Miklós Wngh-i, Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i főesperes jelenlétében. 
D. f. IV. p. Palmarum, a. d. 1362., amikor [I.] Lajos király (H), az egri szék 
üresedésben, Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek. 
 
E.: Dl. 5119. (NRA. 1539. 41.) Hátlapján középkori (Zamussceg névalakkal) 

és újkori kéztől tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét és zöld-vörös fo-
nata. Alul chirographált (ABC). 

 
 
156. [1362. ápr. 13.] 
Raguza város rector-a, tanácsa és közössége (comune) szerint uruk, a király 
(H) elküldte nekik levelét, utasítva őket, hogy ne vásároljanak fel semmiféle 
gabonát Magyaro.-ról, hogy a kikötőjükből idegen földekre vigyék azokat. 
Ezt városukban és területükön nyilvánosan hirdessék ki, és ha a címzettek 
ezután is találnának olyanokat, akik a király országából és területeiről gabonát 
adnának és szállítanának el, az ilyeneket javaikban és személyeikben bün-
tessék meg. 
 
K.: Smič. XIII. 223–224; Gelchich, Ragusa 35. (ezen dátummal) 
 
 
157. 1362. ápr. 16.  
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek 
konventje 1362. ápr. 16-án (sab. an. Passce d., a. eiusdem 1362.) kiadott nyílt 
oklevele szerint színük előtt egyrészről Zenthmarthon-i Salamon fia: Domokos, 
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másrészről Zenthmarthon-i Miklós fia: András és Chata fia: Tamás (akik 
személyéről Zenthagatha-i Poka fia: István és Zenthmyklos-i Miklós fia: Já-
nos biztosították a káptalant) elmondták, hogy Kerth nevű, az avus-aiktól 
(Bodon fia: Kaydan és ezen Bodon frater-e: Miklós) rájuk háramlott birtok-
részük ügyében per jött létre közöttük, de úgy egyeztek meg, hogy annak felét 
Domokos, másik felét András és Tamás birtokolja örök joggal. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1449. márc. 13. Dl. 2832. (NRA. 694. 35.) 
 
 
158. 1362. ápr. 18. Zágráb 
Leustach-nak, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánjának Bulch-i Domokos fiai: 
Zwdor (dicti) Mihály és György mesterek a maguk és fivéreik (frater): Péter, 
Simon, István, János és Imre mesterek nevében bemutatták a zágrábi káptalan 
régi pecsétjével ellátott, 1287. szept. 1-jén kiadott privilegiális oklevelét (l. W. 
XII. 462–464.) Graduch birtok adásvételéről, amit kérésükre Leustach a bán-
sága (banatus) függőpecsétjével ellátott oklevelében átír. D. Zagrabie, 2. die 
Passce d., a. eiusdem 1362. 
 
Fk.: Dl. 33 733. (NRA. 1533. 15.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 224.  
R.: W. IX. 457. (Budai királyi kamarai lt. lajstromkönyve alapján, csak év-

vel); W. XII. 464. (E. alapján.); Halász É., Szlavón 273. szám. 
 
 
1362. ápr. 19. : 1352. ápr. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) parancslevele a [vasvári] káptalannak. D. Bude, f. III. p. Pasce d., 
a. eiusdem 1362. [! : 1352.] 
 
Á. 1-2.: a 166. és 167. számú oklevelek között. Újkori Má.-okban. 
Megj.: Helyes dátumú, 1352. ápr. 10-i átiratát l. Dl. 4253.  
 
 
159. 1362. ápr. 20. Csütörtökhely 
Pál fia: Miklós comes, Scepus-i szolgabíró azon pert, amit színe előtt szent-
andrási (S. Andreas) István fia: Orbán ápr. 20-án (f. IV. p. Pasce) viselt 
szentandrási Benedek fia János özvegye: Alech asszony ellenében, a per ne-
hézsége miatt jún. 1-jére (f. IV. an. Penth.) halasztja el. D. in Quintoforo, f. 
IV. predict., a. d. 1362. 
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E.: Dl. 41 503. (Múz. Ta. 1897. 49.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (Aleca névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
160. [1362.] ápr. 20. Bécs 
Michael der Zieher, valamint Wulfing [Miklós] budai (Ofen) polgár fiai: 
Wulfing és Miklós [! : László] 800 font bécsi pfenniget kaptak [IV.] Rudolf 
osztrák hercegtől néhai Wulfing Nagel budai polgár ausztriai hagyatéka után. 
Geben ze Wienn ….. des mitichens in der osterwochen. [1362.] 
 
R.: Quellen z. Wien III. 3209. szám. (Eszerint függőpecsétes oklevél volt.); 

Lichnowsky IV. 369. szám; Kubinyi A., LK 42 (1971) 231. (a korrigá-
lások ez alapján szerepelnek) Mind 1362. évvel. 

 
 
161. 1362. ápr. 21. Haram 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Karasov megyei vicecomes 
előtt megjelent egyrészről Zeredahel-i Antal kovács, másrészről Eng ~ Heng-i 
Mihály, János tímár és Chachmaz fia: Miklós, és utóbbiak elmondták, hogy a 
vicecomes és Zeredahel-i fogott bírók elrendezésével a házaik felgyújtása és 
más jogtalanságok ügyében úgy egyeztek meg Antallal, hogy a közöttük eddig 
létrejött összes ügyben egymást kölcsönösen nyugtatták, kötelezve magukat, 
hogy ha valamelyikük a másik fél v. annak utódai ellenében bámikor is pert 
indítana, annak kezdete előtt 3 márkát fizessen a másik félnek. D. in Haram, f. 
V. p. Resurr. d., a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 51 956. (Kállay cs. lt. 1300. 1346.) Hátlapján 1 nagyobb és 2 kisebb 

kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Krassó III. 46–47; Doc. Rom. Hist. XII. 69–70. 
R.: Kállay 1433. szám. 
 
 
162. 1362. ápr. 21. Bécs 
Lajos aquileiai pátriárka békét köt [IV.] Rudolf osztrák herceggel. A szerző-
dés pontjai között többek között szerepel, hogy a pátriárka át kell adjon a her-
cegnek egy várat Cividale del Friuli (Forum Iulii) földjén v. azon kívül (a 
magyar király akarata szerint); a pátriárkának segítenie kell szükség esetén a 
herceget emberekkel és javakkal mindenki ellenében, kivéve a magyar királyt 
és Goricia comes-ét; a magyar király és a herceg a szerződés pontjait bármi-
kor megváltoztathatják, és az ő döntésüket a pátriárka mindenben el kell fo-
gadja. D. et actum Wienne, XI. Kal. Maii, ind. 15. A tanúk között volt a budai 
Rudolf Chracerii lovag (miles). 
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K.: Steyerer 330–331. (Egykori E.-je alapján.) 
R.: Lichnovsky IV. 370. szám. 
Megj.: Rudolf Kratzer von Ofen-re l. még uo. 396. szám. 
 
 
163. 1362. ápr. 24.  
A fehérvári káptalan előtt …… (dict.) János mester veszprémi kanonok és dékán 
a veszprémi káptalan nevében tiltakozott, hogy László veszprémi püspök …….. 
Pothvasara, Nazthie ……. birtokoknak a káptalanhoz tartozó feléből a káptalan 
joga sérelmére magának beszedeti …… a hozzá tartozókkal, és bár a káptalan a 
püspöktől igen gyakran kérte e birtokfelek visszaadását (resignacio, remissio), de 
a püspök a kérésüket nem hagyta jóvá és a káptalanhoz tartozó birtokfeleket el-
foglalva ….. ezek terméseit és haszonvételeit magának ........ beszedeti. Ezért 
János a káptalan nevében a püspököt és másokat a birtokfelek további elfoglalá-
sától, terméseik és haszonvételeik beszedésétől tilalmazta. D. oct. Pasce d., a. 
eiusdem 1362. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek. 

Patvására 9. (Df. 200 957.) Helyenként foltos és fakult. Hátlapján közép-
kori (Pathwasara és Naztye névalakokkal) és újkori kéztől tárgymeg-
jelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 

R.: Veszpr. reg. 554. szám. 
 
 
164. 1362. ápr. 25. 
Jakab mester Scepus-i comes és várnagy, valamint a szolgabírók 1362. ápr. 
25-én (f. II. p. oct. Pasce d., a. d. 1362.) kiadott nyílt oklevele szerint a Scepus 
megyei Aranyaz-i Lachk fia: Arnold részére Rodolph Aranyaz-on levő birtoka 
felének és a Marcell fia: Miklós telkéhez (curia) csatolt földrésznek a vissza-
vételére (recaptivacio) kiküldték embereiket: Somogy-i Miklóst és Aranyaz-i 
Hank-ot (az egyik szolgabírót), akik 1362. márc. 14-én (f. II. p. Reminiscere, 
a. d. 1362.) elmondták nekik, mikor fentiek a bíróságukon üléseztek, hogy 
jelenlétükben Arnold márc. 8-án (f. III. tunc preterita) Aranyaz birtokon 
Rodolph birtokának felét és a Miklós kezén levő földrészt a maga joga nevé-
ben visszavette, de Miklós ennek ellentmondott, és mind ő, mind Arnold azt 
állította, hogy e földrészfél őhozzá tartozik, és vállalták, hogy az erről szóló 
okleveleiket a Jakab mester és a szolgabírók által kijelölendő napon bemutat-
ják. A kitűzött napon meg is jelentek fentiek előtt, azonban a vitás részek 
ügyében fogott bírók döntésének vetették alá magukat, így fentiek Arnoldot 
és Miklóst a Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja elé küldték azzal, hogy 4 
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fogott nemes bírót vezessenek oda közösen 1362. ápr. 4-én (f. VI. [! : II.] an. 
Ramispalmarum, a. d. 1362.), és amit ők ott egyéb fogott bírókkal döntenek a 
vitás részekről a felek előadásait meghallgatva és okleveleiket megtekintve, 
mindkét fél fogadja el; amelyikük a fogott bíróit nem vezeti a káptalan elé, az 
okleveleit nem mutatja be és a döntést nem fogadja el, 10 márka bírság sújtsa 
Jakab mester és a szolgabírók része nélkül; ha a vitás részekről kiadott bár-
mely oklevelüket akkor nem mutatják be, az érvénytelenné válik; a döntésről 
szóló káptalani jelentést a felek  majd vigyék vissza fentieknek. A kitűzött 
napon (ipsis quindenis advenientibus [!]), amikor fentiek bíróságukon ülésez-
tek, Arnold és Miklós bemutatták nekik a káptalan levelét (l. 148. szám), majd 
a fogottbírói döntéssel megelégedve Jakab mestert és a szolgabírókat a béke-
bírság kapcsán kiengesztelték, és vállalták, hogy a döntést elfogadva abban 
örökre megmaradnak. Ezért Jakab mester és a szolgabírók a káptalan okleve-
lének tartalmát meghallgatva a felek akaratából a fogottbírói döntést maguk is 
elfogadták és megerősítették. 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1389. jan. 28. ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. I. 

9. 1. 22. (Df. 272 491.) 
Má.: 1. Tá.-val azonos jelzet alatt. 
         2. Uo. 9. 1. 2. (Df. 272 473.) Mindkettő Tá. alapján, újkori. 
 
 
165. 1362. ápr. 25. Vasvár 
Lorand fia: János mester, Konth Miklós nádor személyében Vasvár megyei 
vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy Makua-i Márk fia: Peteu mester kérésére 
kiküldték bírói székükről egyiküket, Telekus-i Gergely fia: Peteu comes-t, aki ápr. 
20-án (f. IV. an. Georgii) Makua birtokra ment, ahol az ő, a szomszédok és számos 
fogott nemes bíró jelenlétében Peteu mester az ország szokásának megfelelően 
tilalmazta Makua nevű birtoka összes szomszédját, főleg a vasvári polgárokat 
(civitatenses) a birtok elfoglalásától, használatától, termései erőszakos elvételétől, 
földjei művelésétől és a birtok határain belüli szőlőtelepítésektől. D. in Castro-
ferreo, f. II. p. terminum prohibicionis prenotate, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 576. (Festetics cs. lt. Vas 53. B.) Papír. Hátlapján négy pecsét töre-

dékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
166. 1362. ápr. 25.  
A budai káptalan előtt Nyr-i (dict.) János felesége: Neste és Kezy-i (dict.) 
János leánya: Klára megvallották, hogy a Bekasmeger birtokon levő teljes 
részüket jobbágytelkekkel, szántóföldekkel, condicionarius szőlőkkel, kaszá-



 

 

95 

lókkal, káposztáskertekkel (ortus caulium) és vizekkel eladták Erzsébet ki-
rálynénak (H) 40 márkáért (minden márkát 4 forinttal számolva), és Nyr-i 
(dict.) János vállalta, hogy a saját birtoka terhére a királynét a birtokrészben 
szavatolja. Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált privile-
giális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 2. die 
Georgii, a. d. 1362., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, 
Imre, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonokok jelenlétében.  
 
E.: Dl. 5121. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Vet. Buda 14. 5.) 

Hátlapján középkori kéztől: dominarum de veteri Buda. Kerek függő-
pecsét és lila fonata. Felül chirographált (ABC). 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
1362. ápr. 25. : 1352. ápr. 23. 
A [vasvári] káptalan birtokosztályról szóló jelentése [I.] Lajos király (H) parancslevelére 
(l. a 158. és 159. számok között). D. 4. die divisionis prenotate, a. d. 1362. [! : 1352.]  
 
Á.: 1. Ismeretlen kiadó, 1402. máj. 23. Dl. 5120. (Acta Jesuitica. Leucsov. 11. 2.)  
       2. Ismeretlen kiadó, 1402. máj. 23. ŠA. Nitra. Illésházy cs. trencséni lt. Okleve-

lek. 4. 20. 1. (Df. 266 702.) Mindkettő újkori Má.-ban. 
Megj.: 1352. ápr. 23-i helyes keltezésű jelzetét l. Dl. 4273. 
 
 
167. [1362. ápr. 26.] 
[IV.] Rudolf osztrák herceg védelmi szövetséget köt Lipót bambergi püspökkel 
mindenki ellenében, kivéve pl. [I.] Lajos királyt (U), v. a salzburgi érseket. 
 
R.: Lichnowsky IV. 372. szám. (ezen dátummal) 
Megj.: Lásd még ehhez uo. 391. szám. 
 
 
168. 1362. ápr. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Sarkuzyzenthgyurgh-i János fia: Kozma a maga és Mátyás fia: 
János, Péter fiai: András és Miklós, valamint Tollas (dict.) János fia: István 
(az ő atyafiai és rokonai) nevében bemutatta [I.] Károly király (H) középső, 
Havasalföldön (partes Transalpine) elveszett pecsétjével megerősített, a 
Sarkuz-ben levő Desfulde és Farkasfulde nevű birtokok bejárásáról és határ-
jelei emeléséről kiadott, gyanútól mentes privilegiális oklevelét (1327. máj. 
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21., l. Anjou-oklt. XI. 228. szám), amit kérésére nekik és örököseiknek az ural-
kodó királyi hatáskörből (mera regia auctoritas) átír és megerősít függő ket-
tőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelével, más jogának sérelme nélkül. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancel-
lárja keze által, a. d. 1362., V. Kal. Maii, uralkodása 21. évében, amikor Mik-
lós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, 
Domokos csanádi, Vilmos (Villermus) pécsi, Mihály váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, 
István fárói, Bálint makarskai, Bertalan traui, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a raguzai, egri és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Leustach 
Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja, Miklós Machow-i bán, Zudar Péter kirá-
lyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtón-
állómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: I. Mátyás király, 1466. máj. 30. Dl. 45 210. (Múz. Ta. Jankovich.) Esze-

rint I. Lajos 1364. febr. 3-án kelt megerősítő záradékával és két függő 
kettőspecséttel volt ellátva.  

 
 
169. 1362. ápr. 27. Szentmária falu, a bírói ítélőszéken 
Sándor fia: János comes, Bubeek György mester Lyptou megyei comes 
(magnificus) helyettese és a szolgabírók előtt Mykou leánya, Damyanfolua-i 
Mihály fia Miklós özvegye: Anna megvallotta, hogy Mihály fia: György és 
Damyanfolua-i Jakab fia: Miklós 3 forintot és 6 garast fizettek neki a 
Damyanfolua birtokból neki járó jegyajándékáért, ezért ő Györgyöt és Miklóst 
ez ügyben nyugtatja, vállalva, hogy őket jegyajándéka miatt többé nem zak-
latja, s ha ezt mégis megtenné, ellenükben patvarkodásban marasztalják el őt. 
D. in villa B. virginis, in sede iudiciaria, f. IV. p. Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Kubinyi cs. várgede-nyustyai ágának lt. 1. 7. (Df. 259 251.) Hátlap-

ján 1 nagyobb és 4 kisebb pecsét nyoma. 
R.: Kubínyi F., Száz. 1876. Pótfüzet. 80. 
 
 
170. 1362. ápr. 28. Csenger 
Gachal-i Elleus fia: László Zothmar-i vicecomes és a szolgabírók jelentik [I.] 
Lajos királynak (H), hogy korábbi oklevelük szerint jelen év ápr. 28-án (f. V. 
p. Georgii) Batur-i György fia: János mint kezes tartozott színük elé állítani 
famulus-át, Lőrinc fia: Jánost Zekeres-i László fiai: Tamás és István elle-
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nében. Akkor a felek megjelentek, és György fia: János bemutatta fentieknek 
a király oklevelét, miszerint őket János elfogult bírónak nevezte, a pert nem 
őelőttük akarta befejezni, és kérte a per elhalasztását a királyi jelenlét elé. 
Ezután László fiai is bemutatták a király oklevelét, ami szerint fentiek László 
fiai minden, őelőttük indított perét bírság nélkül a királyi hadoszlás 15. napjá-
ra halasszák el. Mindezek alapján fentiek a pert a királyi hadoszlás 15. napjára 
halasztják a királyi jelenlét elé. D. in Cenger, f. V. ut supra, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 302. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. 23.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint három zárópecsét töredéke. 
K.: Z. III. 206–207. 
R.: Z. VII/1. 184; Szatmár m. 170. szám. 
 
 
171. [1362. ápr. 28.] 
[IV.] Rudolf osztrák herceg megfogadja, hogy a Lipót bambergi püspökkel 
mindenki ellenében – kivéve pl. [I.] Lajos királyt (U), v. a salzburgi érseket – 
kötött szövetséget megtartja. 
 
R.: Lichnowsky IV. 373. szám. (ezen dátummal) 
 
 
172. 1362. ápr. 29. 
A fehérvári káptalan [jelenti I. Lajos királynak], hogy megtekintve Bubek 
István comes országbíró …….. a felperes Nyulak szigeti [apácák] és az alpe-
res Warkun-i Omode és Lothard mesterek ügyében [kiadott] oklevelét – 
Borusyenew-i Petrych királyi emberrel az apácák részére ……… királyi em-
berrel …… ápr. 24-én (oct. Passce d.) küldjék ki két tanúságukat, akik az 
apácák ……... valamint az alperesek Agyagus, más néven Olzaz nevű ….. a 
szomszédok összehívásával, ahol azon birtok felől, amit az apácák képviselője 
Agyagus-nak, az alperesek pedig Olzaz-nak neveztek, ….. eredetiben bemuta-
tandó ……. szereplő határjelek mentén, ha azok megvannak és egyértelműen 
fel tudják őket lelni, v. ha nincsenek meg, akkor az apácák képviselőjének 
mutatása alapján, a mondott oklevél tartalmától sehol el nem térve járják be, 
majd az alperesek Agyagus nevű birtokát Pothus birtok felől ……. és ha a 
felek a birtokok határai megmutatásában egyetértenek, akkor a szükséges 
helyeken határjeleket emelve mindegyik félnek iktassák a maga birtokjogát, 
…… ha egymásnak ellentmondanak, akkor a felek közötti vitás földrészt kirá-
lyi mértékkel megmérve, v. ha nem lehet mérni, szemmel megtekintve …… 
elfogultság nélkül fogott bírókkal a saját értékén (in condigno suo precio et 
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valore) becsüljék fel, majd tudják meg …… az oklevélben [foglalt] v. az alpe-
resek által megmutatott határjelek a valósabbak-e a felek részei között ….. 
máj. 1-jére (oct. Georgii) a királynak ……. –, annak megfelelően 
Borusyenew-i Petrych királyi emberrel …… az apácák részére, és Zerdahel-i 
András fia: Tamás királyi emberrel János aldiakónust, kórusuk klerikusát 
tanúságul …… akik ápr. 24-én először az apácák Pothus birtokára …….. azok 
képviselője, valamint Omode és Lothard jelenlétében kimenve azt [az apácák] 
képviselője és perjele: Benedek testvér által bemutatott oklevélben levő hatá-
rok szerint így járták be: nyugat felől egy, a Chylth folyó melletti föld sarka, 
amiről a perjel azt állította, Megeagh-nak hívják és Pothus birtokhoz [tartozik, 
de az alperesek azt mondták, hogy] nem tartozik Pothus-hoz, hanem az ő 
örökjoguk; É felé ……. Chylth folyóhoz, és mikor a királyi és káptalani em-
berek a perjelt ......... azon határjel megmutatására, amit az oklevél ezen fo-
lyón túl levőnek és ott Agyagus-nak nevezettnek …….. megtagadta, hogy a 
Chylth folyón átkeljen és az azon túli határjelet megmutassa, hanem onnan 
északkelet felé haladva …….. Omode és Lothard mesterek [azt mondták], az 
nem határjel, hanem egykor széna volt, amit az egyik jobbágyuk ott össze-
gyűjtve és kerek halom módjára …….. a perjel egy új földhalmot határjel 
módjára .......... Balázs testvér, az apácák korábbi képviselője által nem határ-
jelnek, hanem csak jelnek (signum) ......... Furozegh-ig …… Omode és 
Lothard azt állították, hogy e földhalmot Balázs testvér nem jelnek, hanem 
valódi határjelnek emelte; kelet felé ……. mutatott, azt állítva, hogy Furozeg-
nek hívják, és Podaan és Agyagus falvak között határjelekként különítenek el, 
és ott Agyagus birtok perjel által megmutatott határai befejeződtek. [Ezután 
Omode és Lothard] a királyi és káptalani embereket, valamint a perjelt dél 
felé egy földrészhez vezették, és ott a perjelt megkérdezték arról, hogy milyen 
okból ……… a perjel azt mondta, hogy azt a földet Agyagus-nak hívják és a 
[győri] egyházhoz tartozik, mire ezt hallva számos Podaan-i nemes azt állítot-
ta, hogy e földrész örökjogon az övék, és nekik a perjel azt mondta, hogy ha 
ez az ő örökjogú földjük ……. szabadon tarthatják; onnan észak felé a Chylth 
folyó mellett haladva Omode és Lothard megmutattak egy Aswan nevű árkot 
(fossatum) kelet felé, a perjel viszont azt mondta, ott semmilyen Aswan nevű 
árok nincs; ezen árok végén az alperesek egy határjelet mutattak, ami a perjel 
szerint viszont az egyház birtoka határain belül van; az alperesek megmutattak 
két nagy határjelet az általuk Mylaksar-nak nevezett folyón túl nyugat felé, 
amik közepén tölgyfa van, és ezeket a perjel elismerte az alperesek valós ha-
tárjeleinek, de azt mondta, hogy ez nem a Mylaksar folyó, hanem egy 
halászóhely, és a folyó egyik fele ezen nemesekhez, a másik fele az egyház-
hoz tartozik; innen kelet felé Pothus falunál 3 régi határjelet mutattak, amik 
közül az egyik nyugat felől az ő birtokukat választja el a győri egyház birtoká-
tól, mire a perjel azt mondta, hogy ezek nem az egyház határjelei, hanem e 
föld régtől fogva Pothus birtok határain belül volt; innen az alperesek az 
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Olzaz-i nemesektől vásárolt birtokukhoz mentek (amit ők Olzaz-nak, az apá-
cák képviselője Agyagus-nak nevezett), ahol kérésükre az Olzaz-i nemesek 
megmutatták, hogy e föld, amit Omode és Lothard mestereknek eladtak, egy 
Olsoufarkastow nevű helytől kezdve egy Halastow nevű vízmedren át dél felé 
egészen a Chylth vízig és Pothus birtokig tart; egy másik földrészről Olzaz bir-
tok mellett és nyugat felől, amit Omode és Lothard a saját örökjoguknak és 
Bews nevű birtokukhoz tartozónak mondtak, a perjel azt mondta, hogy az nem 
az övéké, hanem az egyházé és az apácáké. A birtokiktatás tehát a felek vitái 
miatt nem mehetett végbe. Az apácák Pothus nevű birtoka és az alperesek 
Agyagus, más néven Olzaz nevű birtoka között az apácák képviselője és az 
alperesek által megmutatott vitás földet szemmel megtekintve 2 ekényinek, a 
Chylth folyón túli földet pedig 1 ekényinek becsülték fogott bírókkal, elfogult-
ság nélkül (favore, amore et odio cuiuslibet partis proculmotis). D. 6. die 
termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5154. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 35. 9.) Erősen 

hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, középkori kéztől: 
super possessione Potus.  

 
 
173. 1362. ápr. 29. 
A váradi monostor konventje előtt 1362. ápr. 29-én (a. d. 1362., f. VI. an. Philipi 
et Jacobi) Wezzeus mester fia: János mester – Wezzeus mester felesége: Annus és 
leánya: Anna nevében a Gron melletti Szt. Benedek monostor-konventje ügyvéd-
valló levelével – tilalmazta Wezzeus mestert attól, ha Wezzeus a közte és Mare-i 
Gunya fia: István között birtok- és más ügyekben kiadott okleveleket ezen nemes 
asszonyok tudta és beleegyezése nélkül István mesternek átadta, v. azokat érvény-
telenítette, avagy ezeket Istvánnak átadni, v. érvényteleníteni akarja. D. a. et die 
prenotatis. 
 
E.: Dl. 87 375. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 175.) Hátlapján 

azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét 
töredékes nyoma. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 286. szám. 
 
 
174. 1362. ápr. 29. 
A váradi monostor konventje előtt 1362. ápr. 29-én (a. d. 1362., f. VI. an. Philipi 
et Jacobi) Wezzeus mester fia: János mester – Wezzeus mester felesége: Annus és 
leánya: Anna nevében a Gron melletti Szt. Benedek monostor-konventje ügyvéd-
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valló levelével – tilalmazta Wezzeus mestert mindazon megegyezéstől, amik 
Wezzeus mester és Mare-i Gunya fia: István mester között Mare vár, az ahhoz 
tartozó birtokok v. birtokrészek és jogok, főleg a malmok és rétek ügyében ezen 
nemes asszonyok tudta nélkül jöttek v. jönnének létre. D. a. et die prenotatis. 
 
E.: Dl. 87 376. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 176.) Hátlapján 

azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét 
töredékes nyoma. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 287. szám. 
 
 
175. 1362. ápr. 30. Kálló  
Bubek (dict.) Miklós mester Zabolch-i comes és a szolgabírók előtt Kallo-i 
István fia: István mester tiltakozott, miszerint ápr. 19-én (f. III. p. Passce) 
Kallou-i Iwan fia: László mester Orrus (dict.) Jánossal és más Kallou-i jobbá-
gyaival, valamint szervienseivel: Fulou (dict.) Mihállyal és Cherch (dict.) 
Mihállyal hatalmaskodva az ő Kallou-i officialis-a, Andarnuk fia: Miklós 
házához ment, betörte annak ajtaját, szerviensét, Domokos fiát: Mihályt szá-
mos sebbel megsebesítve kihurcoltatta, és Péter fiát: Pált, akit ő vétke miatt 
fogott el, kiszabadította. Kérésére fentiek kiküldték kettejüket: Chabay-i 
Deseu fia: Jakab mestert és Hene-i Domokos fiát: Lászlót, akik nemesektől, 
nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól, s bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől megtudták, hogy László mindezeket megcselekedte. D. in Kallou, 
sab. p. oct. Pasce., a. d. 1361. [! : 1362.]) 
 
E.: Dl. 51 916. (Kállay cs. lt. 1300. 1336.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét maradványa.  
R.: Kállay 1394. szám. (1361. ápr. 10-i keltezéssel); Piti F., Szabolcs m. 578. szám.  
Megj.: A forrás évének korrigálása a köv. számú oklevéllel való tartalmi azo-

nosság miatt szükséges. 
 
 
176. 1362. ápr. 30. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Kallou-i 
István fia: István mester elmondta, hogy ápr. 19-én (f. III. p. Passce) Kallou-i 
Iwan fia: László mester Orrus (dict.) Jánossal és más Kallou-i jobbágyaival, 
valamint szervienseivel: Fulou (dict.) Mihállyal és Cherch (dict.) Mihállyal 
hatalmaskodva az ő Kallou-i officialis-a, Andarnuk fia: Miklós házához ment, 
betörte annak ajtaját, szerviensét, Domokos fiát: Mihályt számos sebbel meg-
sebesítve kihurcoltatta, és Péter fiát: Pált, akit ő vétke miatt fogott el, kiszaba-
dította. Kérésére fentiek kiküldték kettejüket: Chabay-i Deseu fia: Jakab mes-
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tert és Hene-i Domokos fiát: Lászlót, akik Kallou-ban azt tudták meg, amit 
István mester elpanaszolt. D. in Kallou, sab. p. Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 957. (Kállay cs. lt. 1300. 1503.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 4 zárópecsét maradványa.  
R.: Kállay 1434. szám; Piti F., Szabolcs m. 577. szám. 
 
 
177. 1362. ápr. ..... Sebenico 
....... 1362. ..... Apr. [I.] Lajos ....... uralkodása, Seç-i Miklós, Dalmácia és 
Horváto. (Crohacia) bánja, valamint de Çernotta Máté sebenicói püspök ide-
jén Sibenicum-ban oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 225–226. (Zágrábban levő E.-je alapján.) 
 
 
178. [1362.] máj. 1. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 139. szám) 
Simon királyi emberrel kiküldték tanúságul János testvért, akik [ápr.] 21-én, 
22-én és 23-án (f. V., f. VI. et sab. [p. Passce d.]) Zenlyn [!], Wyuar és Sarus 
megyében főleg a felek szomszédaitól megtudták, hogy Budumer-i Miklós 
fia: Egyed 1361. júl. 1-jén (f. V. p. Johannis Bapt. a. prox. preterito) Budumer 
nevű birtokán [hátlap: Rozgon-i László mester] Demeter nevű jobbágyán 
hatalmaskodva 3 életveszélyes sebet ejtett, elvéve Demeter kardját és köpe-
nyét. D. oct. Georgii, a. prenotato. [1362.] 
 
E.: Dl. 5117. (NRA. 447. 30.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(... super ... verberacione cuiusdam iobagionis...), valamint kerek záró-
pecsét töredékes nyoma. 

Megj.: Vö. a 281. számú oklevéllel. 
 
 
179. 1362. máj. 1. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és tit-
kos kancellárja 1362. máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1362.) Wyssegrad-on ki-
adott privilegiális oklevele szerint megjelent színe előtt egyrészről Hubow-i 
Jakab fia: Pál, másrészről Hubow-i Domokos fia: György, és Pál megvallotta, 
hogy mivel számára György a Hubow és Kezeu birtokokon levő bizonyos 
földrészeket Bubeek István comes országbíró oklevelének megfelelően máj. 
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1-jén (in dict. oct. Georgii) kiváltotta 3 márkáért Erzsébettől, Hubow-i Pouka 
fia néhai Péter leányától, és mivel Pálra annak perei során György 100 forin-
tot költött, ezért György ezen jótéteményei miatt Pál a Hubow birtokon levő 
rétje felét, Pouka fia: Péter Hubow-n levő, Pált illető birtokrészét, valamint 
ezen Péter egyéb, bárhol is levő részeit Györgynek és fivéreinek (carnalis 
frater), ue. Domokos fiainak: Istvánnak, Pálnak és Miklósnak adta örökre, 
György pedig vállalta, hogy ő és fivérei megvédik Pált, ha őt bármikor a maga 
birtokjogaiban bárki jogtalanul zaklatja.  
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1383. máj. 24. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab 

anno 5. 3. (Df. 251 772.) 
 
 
180. 1362. máj. 1. 
Stark fia Bertalan comes fia: Bertalan comes bíró, az esküdtek és a Culuswar-i 
polgárok universitas-a előtt megjelentek egyrészről Zekul (dict.) Jakab mester 
Kuholm-i várnagy, másrészről polgártársaik: Miklós és Henlin kovácsok, és 
utóbbiak elmondták, hogy közösen bírt telküket (curia), ami az egyik oldalról 
Jakab mester telkével szomszédos a Híd utcában (platea pontis), a másik ol-
dalról pedig Fekete (Niger) László (honorabilis vir) telkével, a feleségeik és 
örököseik beleegyezésével eladták bizonyos pénzösszegért Jakab mesternek 
és örököseinek, feléjük szavatosságot vállalva saját rokonaikkal v. barátaikkal 
szemben, és megőrizve őket a telek birtokában. Erről fentiek pecsétjükkel 
megerősített oklevelet bocsátanak ki. D. oct. Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 29 068. (KKOL. Kolozsvár várost illető iratok. F.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások. 
K.: Makkai, Kolozsvár 5–6; Doc. Rom. Hist. XII. 71. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 150. szám. 
 
 
181. 1362. máj. 2. Buda 
[I.] Lajos király (H) a budai káptalannak: mivel anyja, a királyné a Bekas-
meger faluban levő, Nyr-i (dict.) János feleségétől: Neste-től és soror-jától: 
Klárától a káptalan oklevelével megvásárolt birtokrész és annak haszon-
vételei tulajdonába törvényesen be akar menni, ezért a király utasítja a kápta-
lant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében ezen Meger-i Nemes 
(dict.) András v. Gnaynicha-i Lukács fia: Péter királyi ember a szomszédok 
összehívásával a birtokrész tulajdonába a királynét és annak személyében 
László fia: Miklóst, a királynéi aula ifját vezesse be, iktatva neki a birtokrészt, 
ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg (evocet) ok-
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leveleikkel együtt az idézés 3. napjára a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, f. II. an. Inv. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
Á. 1-2.: a 191. számú oklevélben. 
 
 
182. [1362. máj. 2.] Kapronca 
Lajos aquileiai pátriárka megerősíti a közte és [IV.] Rudolf osztrák herceg 
között [I.] Lajos király közvetítésével létrejött békét.  
 
R.: Lichnowsky IV. 375. szám (ezen dátummal és Kaprewncz névalakkal) 
K.: Kurz 375–377. (német fordításban) 
 
 
183. 1362. máj. 2. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy korábbi egyezség- és kötelezvénylevelük sze-
rint a Zala megyei Choby-i Péter fia: Jakab a Rednuk-i jobbágya, Demeter fia: 
János érdekében 9 márka dénár készpénzt – minden márkát 10 pensa-val szá-
molva, a természetben fizetést kizárva (omni estimacione exclusa) –, ti. 5 már-
kát ápr. 10-én (in domin. Ramispalmarum) és 4 márkát máj. 1-jén (oct. Georgii) 
tartozott fizetni színük előtt Kehyd-i Domokos fia: György mesternek. Ennek 
megfelelően a második időpontra Jakab a káptalan előtt a 9 márka dénár kész-
pénzt Györgynek teljesen kifizette. D. sequenti die oct. Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Guary cs. lt. Oklevelek 42. (Df. 257 302.) Papír. Hát-

lapján kerek pecsét nyoma. 
K.: HO. I. 238–239; Sörös P., TT. 1908. 188–189. 
 
 
184. 1362. máj. 4. 
A somogyi konvent előtt Miklós fiai, István fiai és János Magere nevű birtokukat 
elzálogosították az oklevélben leírt feltételekkel. D. f. IV. p. Inv. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
Á.: Szécsényi Frank országbíró, 1399. nov. Dl. 42 720. (Múz. Ta. Véghely) 

Hiányos és foltos.  
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1998. 26–27. 
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185. [1362.] máj. 4. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 74. szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Istvánt, 
akivel Kal-i Miklós fia: János királyi ember ápr. 29-én (f. VI. p. Georgii) a 
mondott testvéreket Papuch, Huzywpah és Sebus birtokok tulajdonába beve-
zette és ezeket nekik iktatta a szomszédok jelenlétében, nem lévén ellent-
mondó. D. f. IV. p. Philippi et Jacobi, a. d. ut supra. [1362.] 
 
Á.: a 242. számú oklevélben. 
 
 
186. 1362. máj. 5. 
Leustach, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja 1362. máj. 5-én (3. die Inv. 
Crucis, a. d. 1362.) Kőrösön (Crisium), bánsága függőpecsétjével ellátott ok-
levele szerint színe előtt elpanaszolták a nagykemléki (maior Kemluk) nemes 
várjobbágyok, hogy a bán Kemlek-i várnagyától (és annak helyettesétől) tűr-
hetetlen és folyamatos zaklatásokat szenvednek el a szabadságuk (libertas) 
ellenében: a várnagy közülük akit csak akar, igen gyakran (ok nélkül, nem is 
lévén peres ellenfél) ő maga idézteti fortélyosan a saját jelenléte elé jogtalanul, 
felperesként és bíróként bírságokban marasztalja el őket tetszése szerint; ha 
pedig a saját borukat v. gabonájukat az egyházakhoz, egyéb emberek házaihoz, 
v. a határaikon kívülre viszik tárolásra (ad conservandam), a várnagy tőlük a 
szabadságuk ellenére és a joguk sérelmére mindig jogtalanul vámot szed, s 
ezáltal ők elszegényedtek. Kérésükre a bán, aki figyelemmel kell legyen alá-
vetettjei sérelmeire, ezen várjobbágyokat a szokással, joggal és igazsággal 
ellentétes idézésektől és vámszedéstől felmenti, és meghagyja, hogy ettől 
fogva a Kemlek-i nemes várjobbágyokat ottani várnagya (v. annak helyettese) 
valamely ügy okán önmagában a saját jelenléte elé jogtalanul nem idéztetheti, 
csak ha pereskedők között kell igazságot szolgáltatnia a jog rendje szerint, és 
ha e várjobbágyok a borukat és gabonájukat akár az egyházakhoz v. mások 
házaihoz, akár a határaikon kívülre (extra metas) viszik tárolásra, tőlük sem-
miféle vámot nem szedhet. A bán megparancsolja a Kemlek-i várnagyának 
(és annak helyettesének), hogy mindezeket tartsa be, és engedje, hogy e vár-
jobbágyok szokott szabadságukat békésen és zaklatás nélkül élvezzék. 
 
Tá.: 1. Erzsébet királyné, 1385. jún. 12. > Zsigmond király, 1405. júl. 23. > 

Bátori István országbíró, 1492. nov. 13. HDA. Obitelj Draskovic. 
Archivum maius 45. 9. (Df. 233 345.) 

       2. Tá. 1. > II. Lajos király, 1526. febr. 6. AHA. Diplomata latina 18. 86. 
(Df. 231 912.) 

R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, Historijski Zbornik, 1959. 311. (Orsics cs. 
elenchus-a alapján.); Halász É., Szlavón 274. szám. 
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187. 1362. máj. 5. 
A Clusmunustra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelent egyrészről 
Zyl nembeli Jób fia Gergely fia: Jób, annak anyja: Erzsébet nemes asszony és 
gener-e: Zemes (dict.) Péter, másrészről Drag-i Nagy (Magnus) Miklós fia: 
Jakab mester és Sumbur-i János fia: Miklós mester a maga és fivére (uterinus 
frater): Mihály mester nevében. Jób és anyja elmondták, hogy ZentMartun nevű 
Doboka megyei örökjogú birtokuk Drag falu felőli nyugati felét Zentpeter és 
Myko határaiig minden haszonvétellel és az ottani Szt. Márton-egyház kegyúri 
jogával 20 Clusuar-i márka finom ezüstért (amennyiért azt Jób fia: Gergely, 
Miklós, Péter és Jób a váradi káptalan privilegiális levelével zálogba adták ezen 
Drag-i Jakab comes-nek) és további 70 aranyforintért Jakabnak és Sumbur-i 
János fiainak eladták, semmilyen tulajdont és jogot mostantól abban maguknak 
meg nem tartva. Ha Jób soror-jai, avagy mások Jób és anyja generacio-jából 
leánynegyedet, hitbért és jegyajándékot v. bármilyen birtokrészt követelnének 
bármikor is ezen eladott birtokfélből, akkor Jób, az anyja és örököseik a nekik 
maradt birtokrészből kell ezeket kiadják, nem érintve az eladott birtokfélt. Jób 
és anyja szavatolják Jakabot és János fiait, s ha ezt nem teljesítik, akkor a 
ZentMartun-on nekik maradt birtokrészt minden haszonvétellel Jakabnak, János 
fiainak és örököseiknek kell adják és iktassák, v. pedig azonos hasznú másik 
részt, ezenfelül Jóbot párbajban való elbukásban (in subcumbo duelli) marasz-
talják el. Erről a konvent függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. VI. f. p. oct. Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5357. (Gubernium Transylvanicum. Cista doplomatica. H. 26. 1.) Hát-

lapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét és barna fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 195–196; Doc. Rom. Hist. XII. 72–73. 
R.: Erdélyi Okm. 151. szám. 
 
 
188. [1362.] máj. 5. 
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 39. szám) a király mondott – a pozsonyi bírónak, esküdteknek, 
polgároknak és hospeseknek címzett, Lorand comes budai bíró frater-e: István 
mester felesége ügyében kiadott – levelét Pál mester, a káptalan kanonoka a 
parancslevéllel együtt bemutatta a bírónak és az esküdteknek, akik ezeket 
megtekintve Jakab néhai bíró fiát: Istvánt pozsonyi házában találva Pozsony 
szokása szerint a város bírósága elé idézték, de még a színük előtti megjelenése 
előtt a béke kedvéért megbízható embereket (homines fidedignos) küldtek Ist-
vánhoz, megkérdezve őt, hogy a király parancsát érvényesnek fogadja-e el, 
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mire István azt válaszolta, hogy ő nem adta leánytestvérét (soror) Lorand 
frater-éhez: István mesterhez, neki semmiféle javakat nem ígért, sed eo quod 
ipsam sororem suam vestra regalis serenitas sibi tradidisset quicquid vellet 
vestre celsitudinis gracia sibi dare eo quod ipse nichil facere vellet absque scitu 
vestre regie maiestatis. A kijelölt időpontban Lorand frater-e: István mester a 
felesége személyében megjelent a pozsonyi bíró és az esküdtek előtt, de Jakab 
fia: István nem, ezért őt megbékélésre Pozsony szokása szerint a város bíró-
sága elé másodjára is megidézték. A kitűzött napon Jakab fia: István ismét 
makacsul távolmaradt, míg Lorand frater-e: István mester a felesége szemé-
lyében megjelent a bíró és az esküdtek előtt, akik a király parancsának és a 
város szokásának megfelelően mindazon örökjogú javakról és atyai vagyon-
ról, amik Lorand fia: István mester feleségére háramlottak leszármazás jogán, 
valamint a Pozsony királyi város területén (territorium seu districtus) levőkről 
olyan döntést hoztak, hogy mivel Jakab fia: István a király levelét semmibe 
vette és Pozsony város bírósága előtt nem jelent meg, ezért a pert elvesztette 
István mester ellenében, aki a felesége – Jakab fia: István leánytestvére (carnalis 
soror) – mondott javait annak nevében megtarthatta Pozsony régtől fogva ki-
próbált szokása szerint. D. f. V. p. Inv. S. Crucis, a. d. prenotato. [1362.] 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 3257. (Df. 241 337.) 

Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek 
zárópecsét töredékei. 

R.: AMB. Inventár 190. szám. 
 
 
189. 1362. máj. 6. 
A pozsonyi káptalan előtt megjelent a (mint mondták, 4 avus-tól – Daman, 
Anthus, Illés, Gyabuz – származó) Teyed-i nemesek universitas-a: János fia: 
András, István fia: Tamás a maga és fia: Domokos nevében, István fiai: And-
rás, Miklós és János, Mihály fiai: Miklós és János, Miklós fiai: Miklós és 
Mihály, Tamás fiai: Pete és Pál, György fiai: Sebestyén és András, Balázs 
fiai: István és János, [lehúzva: Lőrinc] István fia: Péter, János fiai: Péter, Pál, 
Miklós, Jakab, Iwan és Demeter, Miklós fiai: János és Tamás, János fia: Péter, 
János fia: Mihály, Miklós fiai: Péter, András és Mihály, Kelemen fiai: Pál, 
János, András, Miklós és Péter, Pál fia: Tamás, Anthus fia: Antha és annak 
fia: Miklós, Tamás fia: Miklós, Dénes fia: János, Kilián fia: Domokos, Máté 
fiai: János és Balázs, Gyurge fiai: Péter és János, Tamás fiai: Péter, János, 
István és Pál, valamint Péter fia: Pál, és elmondták, hogy ők a káptalan koráb-
bi egyezséglevelének megfelelően – miként magukat abban a bíró része nél-
küli, a megegyezést elutasító fél által a per kezdete előtt kifizetendő 40 márka 
büntetés alatt kötelezték – márc. 30-án (oct. diei medii Quadr.) Teberety-i 
János fia: Jakabbal (Konya mester pozsonyi comes emberével), Portus (dict.) 
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Istvánnal (a négy szolgabíró egyikével), a káptalan emberével: János 
Zerdahel-i pappal (akit az alábbi osztály megtekintésére ezen nemesek kérésé-
re küldött ki a káptalan tanúságul), valamint a szomszédokkal Teyed nevű 
birtokukra mentek, amit az erdővel együtt a közöttük levő atyafiság és rokon-
ság okán 4 egyenlő részre osztottak és iktattak, úgy, hogy egy-egy negyed 
jutott Daman, Anthus, Illés és Gyabuz generacio-ja tagjainak, vagyis a tőlük 
származóknak és örököseiknek. Ennek megtörténtét a comes embere, a szol-
gabíró és a káptalan embere is megerősítették a káptalan előtt, ami erről füg-
gőpecsétjével megerősített és chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. 
D. in fe. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 18. 13. (Df. 226 833.) Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés. Felül chirographált (ABC). Függőpecsét 
fonata. 

 
 
190. 1362. máj. 6. 
A vasvári káptalan előtt megjelent egyrészről a Vasvár megyei Zeleste-i Iwan 
fia Pál leánya, Chepan fia Tamás felesége: Ilona nemes asszony, másrészről Pál 
fia: Balázs, ezen Iwan nepos-a (aki Iwan leányától: Ilona nemes asszonytól 
született), és elmondták, hogy Balázs nyugtatta Ilonát az anyja: Ilona leány-
negyede ügyében, ami Iwan fia: Pál minden birtokából és birtokrészéből, főleg 
a Zeleste-n levőből neki jár, mivel Ilona adott Balázsnak az anyja leány-
negyedéért Zeleste birtokon két fél telket (fundus curiarum), az egyik a kelet 
felőli utca (contrata) déli végén van, a másik szemben az első fél telekkel a 
birtok nyugat felőli utcáján; továbbá 7 hold szántóföldet, ahogy szántani szok-
ták (prout arari solent), ti. 1,5 holdat az első fél telek mellett dél felől, három 
holdat, ami egy wlgou dict. Ereztewen-ig és a szőlőkig terjed, és 2,5 holdat ue. 
rendben, ami a rétig és a szőlőkig nyúlik; valamint Zeleste-n a saját részén 2 
kaszányi kaszálót (fenetum usui 2 falcastrorum per diem sufficiens), és a 
Zeleste birtok területén és hegyén, a Balázsé melletti fél szőlő peregrehth-nek 
mondott (wlgou dict.) hegyvámját, semmiféle jogot és tulajdont mindezekben 
magának és leszármazottainak meg nem tartva, hanem mindezeket teljesen 
Balázsra és utódaira ruházva. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalanhoz, 
privilegiális formában adja majd ki. D. f. VI. p. Inv. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 504. (Múz. Ta. 1895. 7.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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191. [1362.] máj. 7. 
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 181. szám) András királyi emberrel kiküldték tanúságul őrkanono-
kukat: Péter mestert, akik máj. 5-én (3. die Inv. S. Crucis) a mondott birtok-
részre mentek a szomszédok összehívásával, és az alábbiakat az uralkodó 
anyjának: a királynénak vásárlás címén iktatták, nem lévén ellentmondó, be-
vezetve a királynét ezek tulajdonába: 32 hold újonnan telepített szőlőt, amiből 
minden hold évente 3 köböl bort ad ősszel; 8 hold földet ezen szőlők alatt a 
király és a Pylis-i apát földjei között; Fornad (dict.) helyen 4 hold földet a 
király és a budavári (castrum Budense) Szt. János[-egyház] apácái földjei 
között; nagy út mellett 7 hold földet ezen apácák és Nemze (dict.) Miklós 
földjei között; Bech (dict.) helyen 4 hold földet a Pylis-i apát és a Kekenes-i 
prépost földjei között; a Duna mellett 2 hold földet a Pylis-i apát és Nemze 
(dict.) Miklós földjei között; Teluk (dict.) helyen 2 hold földet a király és a 
Pylis-i apát földjei között; a falu végén 2 kaszányi kaszálót; 2 telket (sessio), 
az egyik a káptalan telkei között van, káposztáskerttel és curia-val a mondott 
apácák curia-ja mellett, a másik pedig a káptalan és a király telke között; ká-
posztáskertet a királyé és az apácáké között. D. 3. die termini premisse 
possessionarie statucionis, a. d. supradict. [1362.] 
 
E.: Dl. 5122. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Vet. Buda 14. 6.) 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (...pro domina Elizabeth ... 
regina Hungarie super facto possessionarie porcionis in Bekasmeger...), 
valamint XVI. századi kezektől latin és magyar nyelvű feljegyzések: Vita 
nostra non est vita / sed misera calamitas / vita nostra sicut umbra; Az mi 
iletunk nem / ilet, hanem niomo / rusagos niaualia. Mandorla alakú 
zárópecsét töredékei. 

Á.: a 355. számú oklevélben. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
192. 1362. máj. 7. 
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konventje előtt megjelent 
egyrészről Palast-i Bagana fia: György – a maga és frater-e, ue. Bagana fia: 
János nevében a konvent ügyvédvalló levelével, továbbá Iwanka fia: János és 
Palast-i Pasca fiai: János és András nevében (akik terhét az alábbi ügyben ma-
gára vállalta), ügyvédvalló levél nélkül –, Ban (dict.) Mykch (Palast-i Radou 
fia: Miklós nevében a konvent ügyvédvalló levelével), valamint Miklós 
litteratus (Inferior Rakuncha-i Lachk fia: Miklós mester képviselője és 
officialis-a az ezen Rakuncha-i népek nevében ügyvédvalló levéllel), más-
részről Tamás mester, a néhai esztergomi érsek procurator-a és Gergely mester 
(esztergomi kanonokok az esztergomi káptalan nevében annak ügyvédvalló 
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levelével), és György, Mykch és Miklós litteratus elmondták, hogy bár a maguk 
és a hozzájuk tartozók tizedei kifizetése ügyében köztük és a káptalan között 
igen gyakran vita jött létre arról, hogy ők jó és termékeny időben a tizedeket a 
káptalannak természetben, gabonával fizették, de terméketlen időben nem 
gabonával, sem annak értékén, hanem kepénként 12 dénárral fizették, habár 
akkor a gabona kepénként fizetni szokott mértéke majdnem 40 dénárig nőtt. De 
végül úgy egyeztek meg a tizedek kifizetésében, hogy ők és a hozzájuk tartozók 
mostantól minden évben a tizedek fizetése idején 8, forgalomban levő dénárt 
fizetnek az esztergomi káptalannak, tizedszedőinek és képviselőinek, viszonzá-
sul Tamás és Gergely kanonokok pedig a káptalan nevében vállalták, hogy a 8 
dénárnál nagyobb kifizetésre ezen nemeseket és a hozzájuk tartozókat a jövő-
ben nem kényszeríthetik. D. sab. p. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1362. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 41. 2. 16. (Df. 237 220.) Hát-

lapján középkori (Palasth névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét hártyaszalagja. 

 
 
193. 1362. máj. 7. 
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konventje kinyilvánítja, 
hogy bár régóta hosszú vita jött létre köztük és az esztergomi káptalan között 
a honti kisebb tizedkés (minor cutellus decimacionis Huntensis) tizedei ügyé-
ben, amiket a konvent Tysmog-i jobbágyai gabonával (fruges) tartoztak fizet-
ni a káptalannak, arról ti., hogy a konvent jobbágyai jó és termékeny időben a 
tizedeket a káptalannak természetben, gabonával fizették, de terméketlen idő-
ben nem gabonával, sem annak értékén, hanem kepénként 12 dénárral fizet-
ték, habár akkor a gabona kepénként fizetni szokott mértéke majdnem 40 
dénárig nőtt. De végül úgy egyeztek meg a tizedek kifizetésében, hogy a kon-
vent Tysmog-i jobbágyai mostantól minden évben minden kepéért 8, forga-
lomban levő dénárt fizetnek az esztergomi káptalannak és tizedszedőinek. D. 
sab. p. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1362. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 48. 1. 3. (Df. 237 827.) Hát-

lapján középkori (Tysmogh névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Kerek függőpecsét és hártyaszalagja. 

 
 
194. 1362. máj. 7. 
A veszprémi káptalan tudatja, hogy kötelezvénylevelük szerint színük előtt 
Miklós fia: Lukács, István fia: János és Benedek fia: András, Monozlow-i 
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nemesek más ottani nemesekkel együtt bizonyos birtokrészek – amiket egykor 
Kaba (dict.) Demeter fia Domokos özvegyének: Katych asszonynak adtak a 
hitbéréért és jegyajándékáért – kiváltásáért máj. 1-jén (oct. Georgii) 31 márkát 
kellett fizessenek az özvegynek. Akkor ennek megfelelően Lukács, János és 
András a káptalan előtt a 31 márkából fejenként kifizettek Katych-nak 13 
dénárpenzát, ezért őket Katych nyugtatta, magának v. utódainak semmilyen 
keresetet (accio) fenn nem tartva a Lukács, János és András által így kiváltott 
három birtokrész ügyében. D. 7. die oct. Georgii, a. d. 1362. 
 
K.: Zala I. 632. (Eszerint E.-je kővágóörsi magánlt.-ban volt, hátlapján pecsét 

töredékeivel.)  
 
 
195. [1362.] máj. 7. Avignon 
[VI. Ince pápa] a pécsi és veszprémi püspöknek: Máté [fia:] Elek zágrábi pap-
nak az esztergomi egyházmegyei pozsonyi Szt. Márton-egyház megüresedett 
kanonokságát és prebendáját biztosította, amiket néhai Brigaud (dict.) János 
bírt, és amikről a pápán kívül senki sem rendelkezhet, mivel ő minden meg-
üresedett kanonokságot, prebendát és egyházi javadalmat saját adományo-
zásához vont, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki bármilyen hatáskörrel ez 
ellen cselekedne. Ezért utasítja a címzetteket, hogy Eleket ezen kanonokság és 
prebenda jogai, bevételei és tartozékai tulajdonába vezessék be, védjék meg 
azokban, fogadtassák kanonokká a pozsonyi egyházban, biztosítsanak neki 
stallum-ot a kórusban és helyet a pozsonyi káptalanban a kanonoki jog teljes-
ségével, a kanonokság és prebenda jövedelmeiből és bevételeiből részeltessék, 
akkor is, ha ez ellenkezik a pozsonyi egyház statutum-aival és szokásaival, v. 
ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel bír ezekről, v. ha az apostoli szék koráb-
ban megengedte az esztergomi érseknek és a pozsonyi káptalannak, hogy 
senki elfogadására nem kötelezhetők ezek terén. Ha Elek nem tud jelen lenni 
a pozsonyi egyház statutum-ai és szokásai megőrzéséről szóló eskün, azt kép-
viselője tegye le, Elek pedig majd akkor, ha személyesen ezen egyházban jár. 
D. Avinione, Non. Maii, [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 258v–259r. (Df. 289 698.) 
Megj.: A provízióra l. még CDP II. 145. Ugyanitt szerepel júl. 8-i dátummal 

(ASV. Camara Apostolica. Collect. Vol. 6. fol. 56r. alapján), hogy Elek 
pozsonyi kanonokként kötelezte magát: kanonoksága és prebendája első 
évének bevételei felét kifizeti a pápai kamarának a júl. 22-től (a fe. Marie 
Magdalene) számított 1 éven belül. 
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196. 1362. máj. 8. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel kérésére István zágrábi püspök, 
Szlavónia (totum regnum nostrum Sclauonie) általános vikáriusa a maga és 
frater-ei nevében a Soprun megyei Pamgort és Nadasd birtokokat a királynak 
és általa familiárisának, a cseh (Boemus) Henico-nak átadta, ezért Lajos 
titkospecsétes levelében megígéri a püspöknek és frater-einek, hogy viszon-
zásul a saját birtokaiból gondoskodik majd róluk. D. Zagrabie, quind. Georgii, 
a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 5123. (NRA. 569. 9.) Előlapján alul (töredékes vörös viaszú kerek 

pecsét nyomában) és jobb felső sarkában: relacio domini Wilhelmi 
episcopi Quinqueecclesiensis, hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Sopron vm. I. 336–337. 
 
 
197. 1362. máj. 8. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon birtokpert, amit korábbi perhalasz-
tó oklevelének megfelelően színe előtt Chahul-i János fia: Sebestyén (akinek 
nevében Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelé-
vel) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Nogsemyen-i Mihály fia László fiai: Mihály 
és Vbul mesterek ellen – akik nevében Vörös (Rufus) Tamás jelent meg a 
váradi káptalan ügyvédvalló levelével –, a képviselők kérésére okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 958. (Kállay cs. lt. 1300. 1372.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Wbul névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1437. szám. 
 
 
198. 1362. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit koráb-
bi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Rosal-i Gergely fia: 
György és Gachyal-i Elleus fia: László (akik nevében Pál fia: Miklós jelent 
meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt 
István fia: László és Berench-i Domokos fia: János ellen (akik közül László 
jelent meg a maga és János nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével), a 
felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 51 959. (Kállay cs. lt. 1300. 1369.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (eszerint György magister), kortárs kéztől: nobis sol. sex 
in termino, valamint kerek zárópecsét töredékei. 

R.: Kállay 1435. szám. 
 
 
199. 1362. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit koráb-
bi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Magyar (dict.) Pál mester 
özvegye, nemes asszony – akinek nevében Nagy (Magnus) Tamás jelent meg 
a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével – máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt 
Zeuke (dict.) Péter ellenében az Ayak nevű birtokok ügyében, a felek akaratá-
ból okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 303. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 348.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 207.  
R.: Z. VII/1. 184. 
 
 
200. 1362. máj. 8. Visegrád 
Bubeek György comes, királynéi tárnokmester azon pert, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően színe előtt Bodolou-i István fia István fia: 
István (akinek nevében Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt a királyné Torpa-i 
hospesei v. jobbágyai ellen (akik közül Pál fia: István, a bírójuk állt elő a kon-
vent ügyvédvalló levelével) a konvent idéző- és tudományvevő levelében 
foglalt ügyekben, a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja el. D. 
in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. Jelen oklevelet pecsétje 
távolléte miatt frater-e: Bubek István comes pecsétjével látja el. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 51 960. (Kállay cs. lt. 1300. 1363.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéz-

től tárgymegjelölések, kortárs kéztől: ... pro in Thomas filius Emerici cum 
Lelez ad octavas Georgii, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 

R.: Kállay 1436. szám. 
 
 
201. 1362. máj. 8. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között Szerém megyei comes azon pert, 
amit a Szt. Irineus-egyház káptalanja idézőlevelének megfelelően színe előtt 
Bodun-i János fia: Miklós mester és Chasy-i Petheu máj. 1-jén (oct. Georgii) 
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viseltek Huzyubach-i János fiai: Miklós és János mesterek ellen, királyi írásos 
parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára (quind. residencie exercitus regii nunc 
prox. moti) halasztja el. D. in S. Demetrio, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. Z. (Df. 265 662.) 

Hátlapján kerek zárópecsét nyoma.  
 
 
202. [1362. máj. 8.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek 1 embert Dalmácia bán-
jához (bárhol is van), hogy segítséget kérjenek tőle. Erre Çivco de Deseno 
kapott megbízást, aki a költségeire kapjon az útra 20 dukátot (amit ha túllép, 
meg kell térítenie), díjként (salarium) pedig 10 perperum-ot. 
 
K.: Mon. Rag. III. 187. (ezen dátummal) 
Megj.: A Horváto. (Chervatia) bánjával kapcsolatos ezen határozatot az előző 

napról (máj. 7.) halasztották el, l. Mon. Rag. III. 185. 
 
 
203. 1362. máj. 9.  
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt 
megjelentek egyrészről Barcha-i Miklós fia: János, annak fia: Antal és Mykou 
fia: Kelemen, másrészről másik Barcha-i János fia: Tamás és annak fia: Máté 
(Mathius), és elmondták, hogy bár az örökjogú v. vásárolt Barcha nevű birtok 
v. birtokrész ügyében vitájuk támadt, de 8 fogott bíró döntésének alávetik 
magukat, ezért Somus-i János fia: Péter mestert és a konvent tanúságait, vala-
mint Zeplak-i Péter fia: Miklóst v. Koxo-i Miklós fia: Lászlót (János, Antal és 
Kelemen részére), ill. Koxo-i Domokos fia: Mártont v. Boxa-i Miklós fia: 
Lászlót (Tamás és Máté részére) máj. 22-én (domin. an. Dominici) ezen Bar-
cha birtokra vezetik, és amit a fogott bírók Péter mesterrel együtt a felek elő-
adásait meghallgatva és az okleveleiket megtekintve döntenek a földek ügyé-
ben, mindkét fél köteles elfogadni, és amelyikük ezt nem teszi, 6 márkában 
marasztalják el a bíró része nélkül. Ha a felek valamelyike okleveleit a birtok 
v. birtokrész kapcsán ott nem mutatja be, azok érvénytelenekké válnak. A 
konvent tanúságai és a fogott bírók beszámolója alapján a konvent a döntésről 
oklevelet kell majd kiadjon. D. 3. die Stanizlai, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 60 290. (Máriássy cs. lt. Vegyes 148.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
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204. [1362.] máj. 9.  
Johannes de Tudisio, Raguza város rector-a, a bírók, a [kisebb] tanács és a 
város (comune) kérik polgártársukat, Marinus de Goç-t, hogy mivel Çive de 
Siagotino-t Çech-i Miklóshoz, Dalmácia és Horváto. (regnum Dalmacie et 
Crohacie) bánjához küldik bizonyos nehéz ügyekben, kísérje el őt a bánhoz. 
Die 9. Madii. [1362.] 
 
Reg.: Dubrovniki Történeti Lt. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 

Levante. 2. 41. (Df. 290 354.) 
K.: Gelchich, Ragusa 35–36; Smič. XIII. 228. (mind 1362. évvel) 
Megj.: OL-adatbázis szerint 1362. máj. 9-i, aminek megfelel, hogy Johannes 

de Tudisio 1362 májusában volt raguzai rector, l. pl. Mon. Rag. III. 190.  
 
 
205. 1362. máj. 10. Várad 
[I.] Lajos király (H) utasítja Kont Miklós nádort (regni nostri palatinus), a 
kunok bíráját v. annak Byhor megyei vicecomes-ét, hogy Zakal-i Ábrahám 
fia: László özvegyét (mely nemes asszony azt állítja, hogy őt a hitbéréből és 
jegyajándékából László rokonai erőszakkal kizárták) férje birtokaiba a király 
személyében vezessék be és őt ezekben bárkivel szemben védjék és őrizzék 
meg, amíg mondott jogairól elégtételt nem kap azoktól, akiktől kell. D. 
Varadini, 3. die Aparicionis Mychaelis, a. d. 1362. 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Misc. 26. 1. (Df. 278 594.) Előlapjára átütő hátla-

pi kis kerek pecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 74. 
 
 
206. 1362. máj. 10. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt [Koltha-i János fia:] Gyö[rgy a 
maga és fivére: János] nevében királyi ügyvédvalló levéllel [1361.] nov. 8-án 
(oct. OO. SS. prox. preteritis) Ko[zma] fia: István, László fia: Gergely, András 
fia: Domokos, [Tamás fia:] Tamás és másik Tamás fia: István, Sennye-i neme-
sek ellenében bemutatta a vasvári káptalan királynak szóló, annak parancslevelét 
átíró jelentését, azt állítva, hogy ez tartalmazza a maga és fivére (frater): János 
ezen Sennye-i nemesek ellenében előadandó keresetét (accio). Az oklevél szerint 
amikor Koltha-i János fiai: János és György [1361.] márc. 30-án (f. III. p. Passce 
d. in anno tunc prox. elapso) Naray-i Mátyás királyi emberrel és Márton mester-
rel, a káptalan kanonokával és tanúságával Zecheud, más néven Lapsa birtokra 
tulajdonába magukat be akarták vezettetni, Kozma fia: István, László fia: Ger-
gely, András fia: Domokos, Tamás fia: Tamás és másik Tamás fia: István, 
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Sennye-i nemesek ennek ellentmondottak, emiatt őket a helyszínen máj. 1-jére 
(oct. Georgii) a királyi jelenlét elé idézték János fiai ellenében. Ezután György 
bemutatta az országbírónak a király 1359. nov. 2-án (sab. p. OO. SS., a. d. 1359.) 
Vyssegrad-on kelt nyílt oklevelét, miszerint az uralkodó a Vasvár megyei, Raba 
folyó melletti Zecheud, más néven Lapsa birtokot, ami az örökös nélkül elhunyt 
Simoné [lehúzva: és Jánosé] volt, minden haszonvétellel Kolta-i János fia: Já-
nosnak, általa fivérének (uterinus frater): Györgynek és örököseiknek adta. Be-
mutatta még György az országbírónak saját, 1361. márc. 14-én (12. die diei 
medii Quadr., anno similiter tunc prox. preterito) kelt privilegiális oklevelét, 
miszerint Koltha-i János fiai: János és György 1359. nov. 14-én (f. V. p. Martini, 
a. d. 1359.) Zecheud, más néven Lapsa birtokot a királyi és a vasvári káptalani 
emberrel a szomszédok jelenlétében új királyi adomány címén maguknak iktat-
tatni akarták, de ennek Moyus fiai: Balázs és Tamás, Péter fia: László, Jakab fia: 
Miklós, Bertalan fiai: Benedek és János, Miklós fia: János és Tamás fia: Miklós, 
Sennye-i nemesek ellentmondottak, ezért őket a helyszínen a királyi és káptalani 
ember megidézték [1360.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) a királyi jelenlét elé János fiai 
ellenében; majd a per hosszabb eljárás során Zecheud birtok közös tudományvé-
teléhez és becsléséhez ért, végül pedig [1361.] márc. 10-re (oct. diei medii 
Quadr. prox. tunc preteritas) lett halasztva (időközben Bertalan fiai: Benedek és 
János, Miklós fia: János és Tamás fia: Miklós, Sennye-i nemesek nem jelentek 
meg, nem is küldtek senkit, így őket bírsággal sújtották) Koltha-i János fiai mint 
felperesek, ill. Moyus fiai: Balázs és Tamás, Péter fia: László és Jakab fia: Mik-
lós, Sennye-i nemesek mint alperesek között; ezen időpontban Moyus fia: Balázs 
(a maga és fivérei: Tamás és Mihály, Pál fia: Péter, annak fia: László és Jakab 
fia: Miklós nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) az országbíró előtt 
elmondta, hogy mivel felismerték, miszerint Lapsa, más néven Zecheud birtok 
az örökös nélkül elhunyt Simoné [lehúzva: és Jánosé] volt és jog szerint a királyi 
adományozási jogkörhöz tartozott, azt minden haszonvétellel Koltha-i János 
fiainak: Jánosnak és Györgynek, valamint örököseiknek megegyezés révén áten-
gedték. Ezen okleveleket megtekintve György az ellentmondás okát tudakolta 
Kozma fia: Istvántól, László fia: Gergelytől, András fia: Domokostól, Tamás fia: 
Tamástól és másik Tamás fia: Istvántól, Sennye-i nemesektől, mire ők azt felel-
ték, hogy ezen Simon, akinek Lapsa, más néven Zecheud nevű birtokát Koltha-i 
János fiai a királytól adományul kérték, az ő osztályos rokonuk (generacionalis 
et divisionalis proximus) volt, mivel Vak (Cecus dict.) Endus fia Bachuna fia 
Sándor fia Gergely fia volt, márpedig közöttük: az alperes Sennye-i nemesek 
között van ezen Vak Endus fia Geech fia Ludeger fia Tiba fia Miklós fia András 
fia Domokos, ezért Lapsa birtok hozzájuk mint örökjoguk …… mindig …… 
laktak (permansissent), és készek a szomszédoknak és a megyei nemeseknek a 
….. György erre azt állította, hogy Simon nem volt a Sennye-i nemesek osztá-
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lyos rokona, Lapsa birtok a királyi adományozási jogkörhöz tartozott, azt a 
Sennye-i nemesek újabban (de novo) foglalták el, és ez ügyben magát és fivérét: 
Jánost a szomszédok és megyei nemesek állításainak (assercio) vetette alá. Mivel 
tehát mindkét fél a szomszédok és megyei nemesek közös tudományvétel során 
történő tanúsításának (atestacio) vetette alá, és ehhez a királyi embereket és a 
vasvári káptalan tanúságait volt szükséges kiküldeni, ezért az országbíró írásban 
kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek [1362.] 
márc. 30-án (oct. diei medii Quadr. tunc venturis sc. f. IV.) menjenek Lapsa 
birtokra a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, és mind aznap, 
mind a szükséges köv. napokon először a szomszédoktól, majd egyéb megyei 
nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől elfogultság nélkül (odio 
timore et favore cuiuslibet partis proculmotis) mind a birtokon, mind máshol 
közösen eljárva, nyíltan és titokban, közös tudományvétellel tudják meg, vajon 
Simon a Sennye-i nemesek osztályos rokona volt-e, ezért Lapsa birtok örökjogú 
leszármazással őket illeti, és ők Simon halála után máig a birtok tulajdonában 
laknak, v. pedig Simon nem volt a rokonuk, ezért a birtok a királyi adomá-
nyozási jogkörhöz tartozik, és azt ők újabban foglalták el, majd a káptalan máj. 
1-jére (oct. Georgii) a királynak tegyen jelentést. Máj. 1-jén Koltha-i György (a 
maga és fivére: János nevében Konth Miklós nádor ügyvédvalló levelével), ill. 
Kozma fia: István és András fia: Domokos (a maguk és a többi Sennye-i nemes 
nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatták az országbírónak 
a vasvári káptalan jelentését, miszerint az országbíró döntéshozó oklevelének 
megfelelően Kysfolud-i Fülöp (Koltha-i János és György részére) és Teuteus-i 
Pál fia: Mihály (Kozma fia: István, László fia: Gergely, András fia: Domokos, 
Tamás fia: Tamás és másik Tamás fia: István, alperes Sennye-i nemesek részére) 
királyi emberekkel kiküldték a közös tudományvételre tanúságul Mihály mester 
éneklőkanonokot és subnotarius-ukat: Péter klerikust, akik márc. 30-án Lapsa, 
más néven Zecheud nevű birtokra mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, 
ahol és másutt közösen eljárva a Koltha-i János fiai részére vallomást tevőktől – 
Kulked-i Péter fia: Domokos, Kulked-i Nykkul fia: Péter, Myke fia: György, 
Olivér fia: Péter, Raduch-i Dénes fia: Miklós, László fia: Pál, Miklós fia: Miklós, 
István fiai: Mátyás és János (Zecheud-iek) mint legközelebbi szomszédok, to-
vábbá Naray-i Mátyás, Jakab fia: Vid, Illés, Kysfolud-i Fábián fia: Domokos és 
annak fia: János, Kerechen-i János fia: Lőrinc, Miklós fia: Péter, Péter fia: Már-
ton, Endre fia: Balázs, Domokos fia: György, Pál fia: János, Péter fia: János, 
Balázs fia: Benedek, Egyed fia: Máté, János fia: Balázs, Koltha-i Domokos fia: 
Ferenc, Sandur fia: Balázs, Peder-i Iwahun fia: Balázs, szentlénárdi (S. Leonardus) 
Gyula, Chaakan-i Farkas fia: Miklós, Kemenfolua-i Márton fia: Kozma, Bykus-i 
Mihály fia: István, Gozton-i István, Gozton-i Márton fia: Tamás, 
Bodigazzunfolua-i Miklós fia: Dénes, Kemesmal-i Domokos fia: Pál, Owad-i 
Pál fia: Márton, Torroudfolua-i Oproud fia: István, Besefolua-i Reynold fia: 
Miklós, Kueszorm-i Miklós fia: Beke, Perbese-i Fábián fia: András, 
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Bolkfoluavnyan-i Márton fia: Pál, Vnyan-i Lőrinc fia: János, Vnyan-i Pous fia: 
András, Runuk-i István fia: Mátyás, Runuk-i Reynold fia: Miklós, Herman-i 
Herman fia: Miklós, Herman-i Mihály fia: János, Chou-i Lorand fia: András, 
Mihály fia: Péter, Harazty-i János fia: Pál, Dorozmath-i Sándor fia: Mihály, 
Demetery-i Zerechmer fia: Domokos, Tyaak-i Jakab fia: Lorand, Tyaak-i Miklós 
fia: Miklós, Vndoud-i Miklós fia: Péter, Pogh-i Miklós fia: László, Zenthmihal-i 
Miklós fia: István megyei nemesek, továbbá mintegy 50 nem nemes és közem-
ber (popularis communis homo) – nyíltan és titokban megtudták, hogy a néhai 
Simon nem volt a Sennye-i nemesek osztályos rokona, ezért Lapsa, más néven 
Zecheud birtok hozzájuk nem tartozik, hanem Simon halála után a királyi ado-
mányozási jogkörhöz háramlott és a Sennye-i nemesek újonnan foglalták el; 
ezután a Sennye-i nemesek részére vallomást tevőktől –  Mihály fia: Péter, János 
fia: Gergely, Miklós fia: Lőrinc, Miklós fia: Péter (Raduch-iak), Leubul 
Kurmend-i bíró, Benedek fia: István, Tamás és Cheebh-i (dict.) Keres, 
Kurmend-i esküdt polgárok (a maguk és ottani polgártársaik nevében), Péter 
falunagy és Péter (Zecheud-i hospesek, Péter fia Tamás fiai jobbágyai), mint 
legközelebbi szomszédok, továbbá Gench-i (dict.) Miklós özvegye (ezen Simon 
soror carnalis-a, nemes asszony), Kysfolud-i Lukács fia: János, Teuteus-i István 
fia: Peteu, Teuteus-i Miklós fia: Gergely, Teuteus-i Pál fia: István, Imre fiai: 
László és Márton, Molnar-i János fia: Máté, Molnar-i Lőrinc fia: Tamás, 
Molnar-i Tamás fia: István, Móric fia: László, Owad-i Jakab fia: István, Kopach-i 
János fia: Mihály, Owad-i Chempez (dict.) Lőrinc, Hollous-i Lorand fia: András, 
Hollous-i Máté fia: Péter, Hollous-i Lorand fia: István, Vnyan-i György fia: 
Miklós, Vnyan-i Teodor fia: András, Vnyan-i Péter fia: János, Tribech-i László 
fia: János, Tribech-i Miklós fia: János, Lucafolua-i György fia: Dénes, 
Lucafolua-i János fia: Pál, Lucafolua-i Mihály fia: János, Byksagh-i Miklós fia: 
Egyed, Telekus-i László fia: János, Telekus-i Bodur fia: István, Makua-i 
Monkus, Zely-i János fia: András, Lypolch-i Moyus fia: Gergely, Kueskuth-i 
László fia: János, Megyes-i Miklós fia: Gergely, Hurou-i Péter fia: János, me-
gyei nemesek, továbbá mintegy 147 nem nemes és közrendű – nyíltan és titok-
ban azt tudták meg, hogy Simon a Sennye-i nemesek osztályos rokona volt, ezért 
Lapsa birtok örökjogú leszármazással hozzájuk kell háramoljon, és ők Simon 
halála után e birtok tulajdonában laktak mostanáig. Mivel a káptalan ezen jelen-
tése alapján a közös tudományvétel során a közelebbi szomszédok és a megyei 
nemesek közül több és kiválóbb (potiores) nemes tanús-kodott Koltha-i János és 
György részére, mint a Sennye-i nemesek részére, György a maga és János ne-
vében az országbíró kérdésére alávetette magukat a párbajnak (duelli certamen), 
Kozma fia: István és András fia: Domokos azonban a maguk és a többi Sennye-i 
nevében nem, ezért a jog rendje szerint az országbíró esküt kellett volna ítéljen 
János fiainak, amit Lapsa birtokon harmincketted-magukkal, nemesekkel tegye-
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nek le a birtok becslésének megfelelően (miként ugyanis a felek elmondták, egy 
korábbi, a János fiai és bizonyos más Sennye-i nemesek közötti ……. a birtokot 
32 márkára becsülték), de mivel Koltha-i György a maga és János nevében az 
esküt a Sennye-i nemeseknek engedte át, hogy azt harmicketted-magukkal – 
akik közül ketten a legközelebbi szomszédaik közül kell legyenek, kivéve 
Sennye-i nemes rokonaikat (generacionalis proximus) és két szomszédukat: 
Mihály fia: Pétert és Raduch-i Péter fia: Mihályt, akiket György az ellenfeleik-
nek (adversarii) nevezett – letegyék, és ebbe Kozma fia: István és András fia: 
Domokos is beleegyeztek. Ezért az országbíró a főpapokkal, a bárókkal és az 
ország vele ítélkező nemeseivel úgy határozott, hogy az alperes Sennye-i neme-
sek egyike hamincketted-magával, nemesekkel a mondott feltételek szerint aug. 
1-jén (oct. Jacobi) Lapsa, más néven Zecheud birtokon Kysfolud-i Fülöp v. 
Torroudfolua-i Oproud fia: István v. Kysfolud-i Fábián fia: Domokos v. Tyaak-i 
Lorand (a felperesek részére), ill. Teuteus-i Gergely v. Molnar-i Tamás fia: Ist-
ván v. Molnar-i Miklós fia: János v. Koltha-i Miklós fia: János (az alperesek 
részére) királyi emberek, a vasvári káptalan tanúságai (akik kiküldését a kápta-
lantól az országbíró jelen levelével kéri) és a szomszédok jelenlétében a birtokon 
egy helyen megjelenve, társaival együtt az övüket megoldva, mezítláb és fejük 
fölé földet emelve, ahogy az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás 
(moris est), tegyen le esküt arról, hogy Simon az ő osztályos rokonuk, ezért 
Lapsa, más néven Zecheud örökjogú leszámazással hozzájuk kell háramoljon, ők 
Simon halála után a birtok tulajdonában laktak mostanáig, a birtok pedig nem 
tartozik a királyi adományozási jogkörhöz. Ha ezt teljesíti, a királyi és káptalani 
emberek Lapsa birtokot a Sennye-i nemeseknek, ha pedig az esküt nem tudja v. 
nem akarja letenni, akkor pedig Koltha-i János fiainak iktassák. Mivel az eskü 
sok szót foglal magában, az országbíró elrendeli, hogy a vasvári káptalan alpere-
sek részére kiküldött tanúsága az eskü szövegét a Sennye-i nemesnek és eskütár-
sainak részletesen mondja előre (recitare), majd a káptalan jelentését a felek 
szept. 15-re (oct. Nat. virg. glor.) vigyék vissza az országbírónak. D. in 
Vyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: VAML. Vasvári kápt. Litt. instr. 1150. 68. 1. (Df. 262 607.) Helyenként 

hiányos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kis ke-
rek zárópecsét körvonala. 

Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt.  
         2–7. AL. Kolozsvár. Sennyey cs. lt. Oklevelek 23. 4. (Df. 253 105.)  
         8. VAML. Vasvári kápt. Min. Exp. 951. (Df. 262 410.) Csak az oklevél 

vége. Valamennyi Má. újkori. 
R.: Kóta 127. szám. 
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207. 1362. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor máj. 1-jén 
(oct. Georgii) a bárókkal és az ország nemeseivel bírói székében ült és a színe 
előtt pereskedők ügyeiben ítélkezett, Nagy (Magnus) Jakab, Magyar (dict.) 
Pál mester özvegyének famulus-a és officialis-a – ezen nemes asszony és 
Kuchk-i Miklós fia: Kachow (dict.) Tamás nevében a királyi kápolnaispán 
ügyvédvalló levelével – bemutatta a vasvári káptalan 1361. márc. 9-én (8. die 
f. III. p. Oculi, a. prox. transacto kelt) birtokbejáró és tilalmazó oklevelét, 
miszerint amikor Tamás márc. 2-án (f. III. p. Oculi) az állítása szerint őt jog 
szerint illető Chataber, Ekl és Miclosfalua nevű Vasvár megyei birtokait a 
szomszédok jelenlétében Lanch-i Domokos fia: Miklós nádori emberrel és a 
vasvári egyház kórusának klerikusával: Péterrel bejáratni és mások birtok-
jogaitól elkülönítve magának iktattatni akarta, Pál fia: Zeuke (dict.) János, 
Móric fia: Simon mester famulus-a ezen ura nevében őket nem a birtokok 
bejárásától, hanem azok visszavételétől (recaptivacio) és iktatásától tilal-
mazta, ezért akkor és ott Simon mestert a nádori és káptalani emberek megi-
dézték Tamás ellenében [1361.] ápr. 1-jére (oct. Ann. B. virg. prox. tunc 
venturas) a nádor elé. A kitűzött napon Simon nem jelent meg, nem is küldött 
senkit maga helyett, ezért bírságba esett. Tamás és az özvegy nem akarván, 
hogy joguk csorbuljon, e birtokokat maguknak követelve Awad-i Gergely fia: 
Péter nádori emberrel és János vasvári kanonokkal [1361.] júl. 23-án (f. VI. 
an. Jacobi) Ekl, Miclosfalua és Chataber birtokokra mentek a szomszédok 
jelenlétében, és amikor ezeket visszavenni, bejárni és joguk szerint maguknak 
iktattatni akarták, Simon mester Miklós nevű famulus-a az ura nevében őket 
nem a bejárástól, hanem a birtokok visszavételétől és iktatásától tilalmazta, 
ezért akkor és ott Simont a nádori és a káptalani emberek megidézték az öz-
vegy és Tamás ellenében aug. 27-re (oct. regis Stephani) a nádor elé; de a 
kitűzött időpontban Simon nem jelent meg, így további bírságok sújtották. 
Mivel az özvegy és Tamás harmadjára is tulajdonukba akarták venni birtokjo-
gaikat, ennek igazolásául Nagy Jakab bemutatta a vasvári káptalan birtokbejá-
ró és -iktató oklevelét (l. 70. szám), aminek megtekintése és meghallgatása 
után Jakab az özvegynek és Tamásnak döntést kért a nádortól. Mivel tehát a 
mondott birtokok első és második bejárásakor és iktatásakor, amit a nádori és 
a vasvári káptalani emberek végeztek volna Magyar (dict.) Pál mester özve-
gyének és Kachow (dict.) Tamásnak, a fentebb nevezett emberek Móric fia: 
Simon mester nevében ellentmondtak, de a megidézett Simon a mondott két 
időpont egyikén sem jelent meg a nádor előtt ennek megindokolására az öz-
vegy és Tamás ellenében, ezért bírságok sújtották, a harmadik és utolsó bejá-
ráskor és iktatáskor azonban e birtokok a szomszédok jelenlétében ellentmon-
dás nélkül az özvegynek és Tamásnak iktatásra kerültek a vasvári káptalan 
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nádornak címzett oklevele szerint, ezért a nádor a bárókkal és az ország vele 
bíráskodó nemeseivel a bejárt és iktatott Ekl, Miclosfalua és Chataber birto-
kokat az özvegynek, Tamásnak és örököseiknek ítéli nádorsága hatáskörével, 
más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális 
oklevelet bocsát ki az özvegynek és Tamásnak. D. in Vissegrad, 12. die oct. 
Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 3. 22. 

95. A. (Df. 278 156.) Hátlapján középkori (Myklosfalua névalakkal) és 
újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló bevágások. 

K.: HO. I. 239–244. 
 
 
208. 1362. máj. 12. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a fehérvári káptalannak: 
korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően 1360. okt. 6-án (oct. Mychaelis, a. 
d. 1360.) színe előtt Balázs testvér a Nyulak szigeti apácák nevében előadta 
Warkun-i János fiai: Omode és Lothard ellenében (miként erről az országbíró egy 
másik oklevele szól), hogy az apácák Potus nevű birtoka szomszédságában levő 
Agyagus birtokot János fiai megvásárolták bizonyos Zaaz-i nemesektől, de ehhez 
az apácák Pothus nevű birtokából elfoglaltak egy, az apácák oklevelében szereplő 
valós határokon belül fekvő nagy földrészt, és azt használják; erre Miklós mester 
győri kanonok (János fiai nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) azt 
mondta, hogy azt a birtokot, amit János fiai megvettek, nem Agyagus-nak, hanem 
Olzaz-nak hívják, ahhoz Potus birtokból semmilyen földrészt nem foglaltak el, és 
csak a saját birtokuk földjét használják. A felek ellentétes állításai miatt birtokaik 
bejárására királyi és káptalani embereket kellett kiküldeni, ezért az országbíró 
írásban kérte a fehérvári káptalant, hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságai-
kat, akikkel a királyi emberek [1361.] ápr. 4-én (oct. Passce d. tunc venturis) men-
jenek a felek birtokaira a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, és 
először az apácák Potus nevű birtokát az apácák képviselője által Agyagus-nak, 
János fiai képviselője által viszont Olzaaz-nak mondott birtok felől az apácák (ott 
eredetiben bemutatandó) oklevelében levő határok szerint (attól semmilyen 
irányban és módon el nem térve) járják be, ha megvannak a határjelek és egyér-
telműen fellelhetők, v. ellenkező esetben a képviselőjük mutatása alapján, majd 
pedig járják be az alperesek mutatása alapján azok birtokát Potus felől, s ha a 
felek a birtokok határai megmutatásában egyetértenek, akkor a szükséges helye-
ken határjeleket emelve iktassák mindegyik félnek a maga birtokjogát, ha pedig 
nem értenek egyet, akkor a felek közötti vitás földrészt királyi mértékkel meg-
mérve, avagy ha nem lehet mérni, szemmel megtekintve elfogultság nélkül fogott 
bírókkal becsüljék fel az ország szokása szerint a saját értékén (in condigno suo 
precio et valore), majd a káptalan a királynak tegyen jelentést máj. 1-jére (oct. 
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Georgii tunc venturas). Akkor megjelent az országbíró előtt egyrészről Balázs 
testvér az apácák nevében és ügyvédvalló levelével, másrészről Omode a maga és 
fivére: Lothard nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, és bemutatták 
a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint a felperes apácák részére 
Wersegd-i Miklós királyi emberrel Mihály papot, az alperes János fiai részére 
Teyed-i Peteu fia: Andych királyi emberrel kanonoktársukat: Pétert küldték ki 
tanúságul, akik ápr. 4-én a szomszédok, valamint Balázs testvér, az apácák képvi-
selője és János fiai jelenlétében először az apácák Potus nevű birtokát járták be az 
apácák képviselője által Agyagus-nak, az alperesek képviselője által pedig 
Olzaaz-nak nevezett birtok felől [IV.] Béla király (H) privilegiális oklevele alap-
ján, amit Balázs képviselő [V.] István király privilegiális átiratában mutatott be: 
Megeagh nevű víz, ami elkülöníti a győri egyház birtokától a Chilth folyó mellett; 
Aswan; Chilth folyón túl a privilégium által jelzett nagy határjel, ahol a Chilth 
folyót Agyagus-nak hívják és a pozsonyi vár jogához tartozik; Furozegh, ami 
elkülöníti Padan falut és Agyagus-t, és Balázs testvér azt mondta, hogy itt 3 határ-
jel volt, ám ők ott csak 1 új határjelet találtak, és itt véget értek a vitás föld határai 
a privilégium mutatása szerint; Omode és Lothard ellenben a birtokuk felől egy 
határjelet sem mutattak, mondván, hogy a bejárt földet Balázs testvér nem jogos 
módon mutatta meg, mivel azáltal az ő vásárolt birtokukból nagy földrészt csatolt 
volna az apácák földjéhez; ezután a királyi emberek a vitás földet hamisság nél-
kül, fogott bírókkal együtt szemmel megtekintve 1 ekényire becsülték. Mivel 
tehát a káptalani oklevél szerint a birtokbejárás, határmutatás és becslés a mondott 
okok miatt megfelelő módon nem történhetett meg, ezért az országbírónak és az 
ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt,  szükséges a birtokok újabb bejárására, 
határai megmutatására és becslésére a királyi és káptalani emberek ismételt kikül-
dése, ezért az országbíró másik levelével kérte a fehérvári káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságaikat, akik jelenlétében a királyi emberek [1362.] ápr. 24-én (oct. 
Passce d. in anno tunc prox. affuturo) és más szükséges napokon e birtokokat a 
fentebb már leírt módon járják be, majd nézzék meg, hogy az apácák képviselője 
által a privilégium alapján megmutatottak, v. pedig a János fiai által megmutatot-
tak valósabbak-e a felek birtokait elválasztó határjelekként, majd máj. 1-jére (oct. 
Georgii similiter in anno tunc prox. venturo) a káptalan a királynak tegyen jelen-
tést. Akkor megjelent az országbíró előtt egyrészről Miklós mester győri kanonok 
Omode és Lothard nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, másrészről 
Balázs testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével, és 
bemutatták a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint a birtokbejá-
rást, határmutatást és becslést az országbíró meghagyásának megfelelően 
Borusyeneu-i Petrich királyi ember (az apácák részére), Zerdahel-i András fia: 
Tamás királyi ember (János fiai részére), valamint Tamás pap és János litteratus, a 
fehérvári káptalan tanúságai a felek vitái és eltérő határmutatásai miatt nem tudták 
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elvégezni. Mivel ezen káptalani oklevél szerint a birtokbejárás, határmutatás és 
becslés a mondott okok miatt nem tudott megtörténni, ezért az országbírónak és 
az ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt, szükséges a királyi és káptalani em-
berek újabb kiküldése, ezért az országbíró kéri a fehérvári káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságaikat, akik jelenlétében Pand-i István mester v. Jobbagh-i Lukács v. 
Erezteuen-i Péter v. Bathua-i Tamás, a királyi kúriából az ügyben mindkét fél 
részére speciálisan kiküldött királyi ember [1363.] ápr. 9-én (oct. Passce d. in 
anno prox. venturo) és más szükséges napokon a fentebb leírt módon járja be a 
birtokokat, majd a káptalan a királynak máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen jelentést. 
D. in Vissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5108. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 35. 8.) Papír. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töre-
dékei. Kortárs kéztől: ... Petrych de Borosyeneu aut Jacobus filius Tyba 
de Dan aut Nicolaus dictus Zay de Wrsegd sive Demetrius frater suus. 
Más középkori kéztől: super possessione Pathas. 

 
 
209. 1362. máj. 12. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja Péter testvér, a Je-i egyház [az Úr Szt. Sírja-rend] kanonoka, 
Glogoncha-i prépost kérésére és oklevél-bemutatása alapján kápolnaispánsága 
királyi pecsétjével (regio sigillo que pretextu honoris nostri comitatus capelle 
regie utimur) ellátott privilegiális oklevelében átírja [IV.] Béla király (H) 
1245. máj. 19-én kelt privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 806. szám). D. in 
Vissegrad, f. V. p. quind. Georgii, a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 35 814. (Acta Jesuitica. Zágráb 8. 1.) Függőpecsétre utaló bevágások. 
 
 
210. [1362.] máj. 12. Avignon 
[VI. Ince pápa] Gergely [fia:] Máté kalocsai egyházmegyei papnak engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot 
adhasson. D. Avinione, IV. Id. Maii, [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 595v. (Df. 289 703.) 
 
 
211. 1362. máj. 12. 
1362., ind. 15., die 12. Maii. A velencei államtanács határozata: adják vissza 
megfelelő módon Sclauonia bánjának v. annak nunciusának azt a hajót 
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(barchosium) és az abban levő pénzt v. javakat, amik Velencébe küldettek 
Velence caorlei (de Caprollis) hívei kérésre. 
 
K.: Ljubić IV. 45–46. (A „Misti” velencei államkönyv alapján. XXX. 76.) 
 
 
212. 1362. máj. 13. Hosszúpályi 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Vorsolch-i Tamás fia: Miklós, hogy ő vak-
sága és szüksége miatt Vorsolch nevű birtoka negyedét el akarja adni, de 
Vorsolch-i Balázs fia: János és Reche-i Lőrinc fia: János azt sem megvenni 
nem akarják, sem másoknak nem engedik megvásárolni. Ezért a király utasítja a 
váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Sarmassag-i 
László v. Sarmassag-i Egyed v. Ood-i Bechew királyi ember a két Jánosnak 
mondja meg királyi szóval, hogy e birtoknegyedet további haladék nélkül 
vásárolják meg Miklóstól, azon áron és értéken, ahogy azt idegeneknek 
(extranei) el lehet adni, ellenkező esetben a királyi ember a birtoknegyedet 
iktassa azoknak, akiknek azt Miklós el tudja adni, a két János ellentmondása 
ellenére is, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in villa Huzyupaly, f. VI. p. 
Apparicionis Michaelis, a. d. 1362. 
 
Á.: a 290. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 75. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 152. szám. 
 
 
213. 1362. máj. 13. Szt. Márton-egyházánál 
Pál, a Scepus-i Szt. Márton-egyház éneklőkanonoka, Benedek prépost lelki-
ekben általános vikáriusa előtt megjelent egyrészről Katus – Lagina-i László 
fia Miklós leánya, Chenukfeu-i Pohar (dict.) Miklós fia János felesége mint 
felperes –, másrészről Cristian fia: Hank, Menard fia: Miklós és Erzsébet, 
Fylefolua-i ezen Cristian fia: Miklós leánya mint alperesek, és Katus megval-
lotta, hogy miután engedélyt kaptak a vikáriustól, fogott nemes bírók elren-
dezésével az őt, frater-eit és soror-jait Erzsébet asszony (ezen Cristian leánya, 
az ő anyjuk) részéről Cristian birtokaiból és javaiból az ország joga szerint 
megillető leánynegyed ügyében ő Hank-tól, Miklóstól és Erzsébettől 2 
Scepsy-i márka dénárt kapott, ezért őket az ügyben nyugtatja, vállalva, hogy 
őket szavatolja az ügyben, főleg saját frater-ei és soror-jai ellenében. Erről a 
vikárius pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. apud ecclesiam S. 
Martini, f. VI. p. Stanizlai, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 39 676. (Petróczy cs. lt. AS. 54.) Hátlapján mandorla alakú pecsét körvonala. 
R.: Fekete Nagy A., LK 1930. 219; Petróczy 32; Bónis, SZR. 1297. szám. 
 
 
214. [1362.] máj. 13. Avignon 
[VI. Ince pápa] Andrást, az albanói (Albanensis) egyházmegyei Szt. Sándor-
monostor apátját a zárai egyházmegyei bencés rendi Szt. Kozma és Damján-
monostor apátjának nevezi ki az előző apát: György halála miatt. D. Avinione, 
III. Id. Mart., [pápasága] 10. évében. [1362.] Ugyanígy a monostor konvent-
jének, a zárai érseknek és [I.] Lajos királynak (V) (kérve őt, hogy az apátot és 
a monostort támogassa, segítse). D. ut supra 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. 102r-v. (Df. 289 695.) 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 244–245.  
 
 
215. 1362. máj. 15. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) a Zothmar, Maramoros, Karazna és Wgacha megyei ne-
meseknek és más, bármiféle helyzetű és állapotú embereknek: Benedek mes-
ter Zothmar-i és Maramoros-i comes-t, meggyőződve bátorságáról és vitézsé-
géről (eius industriosa virtute et strennuitate commendabili), a hamarosan (in 
brevi) a király bizonyos hűtlen lázadói megfékezésére induló királyi had veze-
tőjévé (princeps et antecessor) nevezte ki a maga személyében, akivel a se-
reghez a címzettek a hadakozók módjára (more exercituancium) útra kell kel-
jenek. Ezért megparancsolja nekik, hogy Benedeknek mint a király szemé-
lyének mindenben engedelmeskedjenek, amit a királyi hadjárat és feladatok 
ügyében az uralkodó szavával és részéről nekik elmond, kellően és hűen, el-
lenkezés nélkül teljesítsék, a Benedek mester által elmondottaknak pedig ad-
janak teljes hitelt. D. Zagrabie, quind. Philippi et Jacobi, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 104 928. (Batthyány cs. lt. Heimiana 179.) Előlapja alján vörös viaszú 

kerek (titkos)pecsét nyoma. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 153. szám. 
 
 
216. 1362. máj. 15. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a Nyalab vár területén levő faluna-
gyoknak és népeknek, akár magyarok (Hungaricalis), akár oláhok (Olacalis), 
hogy Benedek mester Zathmar-i comes (v. jelen oklevél bemutatója) eligazí-
tásának (relacio et informacio) és a hadakozók szokásának megfelelően (more 
exercituancium) minden gyalogosukkal és lovasukkal készüljenek fel a király 
szolgálatára, és keljenek útra Benedek mesterrel az általa megadott helyre és 
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időpontra. Akik közülük ezzel szembeszegülnének, mint királyi parancs áthá-
góit az uralkodó megbünteti. Arról, hogy a király parancsait és szolgálatát 
hogyan és miként végezték el, Benedek mester az uralkodót tájékoztatja majd. 
Amit Benedek mester elmond nekik a király részéről, annak a címzettek adja-
nak teljes hitelt, és az elmondottakat kellően teljesítsék. D. Zagrabie, quind. 
Phylippi et Jacobi, a. d. 1362. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek A. 23. (Df. 244 330.) Papír. Előlapja alján 

vörös viaszú kerek (titkos)pecsét nyoma, alatta R. szerint: [relacio eiu]sdem 
magistri B[enedicti] per Abram notarium suum. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 154. szám. 
 
 
217. 1362. máj. 15. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja Huszt, Visk, Talabor, Técső, Hosszú-
mező és Sziget bíróinak, esküdtjeinek, hospeseinek és népeinek, hogy Cudar 
Miklós mester, a királyi aula ifja, speciálisan ez ügyben kiküldött királyi em-
ber (v. jelen oklevél bemutatója) eligazításának (relacio et informacio) és a 
hadakozók szokásának megfelelően minden gyalogosukkal és lovasukkal ké-
szüljenek fel a király szolgálatára, és keljenek útra Benedek mester Zothmar-i 
comes-szel az általa megadott helyre és időpontra. D. Zagrabie, quind. Philippi 
et Jacobi, a. d. 1362. 
 
Má.: 1382 előtti oklevelek másolatai a Temesi bánság c. kéziratban. Magyar 

Országos Lt., Fekete Nagy A.-hagyaték. Himfi lt. 178. 
R.: Engel P., Analecta Mediaevalia I. (2001) 75. 
 
 
218. 1362. máj. 15. Zágráb 
[I.] Lajos király [H] megparancsolja Dénes fia: András Wilaguswar-i várnagy-
nak, hogy minden oláhhal (Olachus) és más népekkel ...... mind gyalogosokkal, 
mind  lovasokkal Zudar (dict.) Miklós mester királyi ember (v. ...... jelen okle-
vél bemutatója) eligazításának (informacio) és a hadakozók szokásának megfe-
lelően (more exercituancium) készüljön fel a király szolgálatára, és keljen útra 
Benedek mester Zothmar-i és Maramorus-i comes-szel a királyi ember által 
neki megadott helyre és időpontra. Az uralkodó ezen királyi embertől értesül-
ni fog mindazok szolgálatáról, akik Benedek mesterrel ........... Amit a királyi 
ember elmond Andrásnak az uralkodó részéről az ügyben, annak András ad-
jon teljes hitelt és az elmondottakat kellően teljesítse. D. Zagrabie, quind. 
Philippi et Jacobi, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 41 505. (Múz. Ta. Véghely.) Fakult, hiányos papír. Előlapja alján vö-
rös viaszú kerek (titkos)pecsét nyoma alatt: relacio eiusdem Benedicti per 
Abraam notarium suum. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: Doc. Val. 162–163. (júl. 15-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 76. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 155. szám. 
 
 
219. 1362. máj. 16. 
A pécsi káptalan előtt megjelentek egyrészről János fia: Péter, másrészről 
György fia: János, BesenewzenthMarthun-i nemesek, és Péter elmondta, hogy 
a Simig megyei Goolch nevű, ezen Be[senewz]enthMarthun birtoka határain 
belül fekvő lakatlan [földjét] minden haszonvétellel Jánosnak és örököseinek 
adta rokonság okán, részleges szavatosság (expensa communi, sed laboribus 
propriis expedire) vállalásával, s ha ezt nem teljesíti, hatalombajban [való 
elbukásban marasztalják el] (...... facti potencialis duelli). Ha jelen oklevelet 
visszaviszik a káptalannak, [privilegiális formában] adja majd ki. D. f. II. an. 
Elene regine, a. d. 1362. 
 
Á.: Somogyi konvent, 1398. aug. 2. SML. Mohács előtti oklevelek. Bosnyák 

cs. 20. (Df. 269 198.) Hiányos. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1983. 14. 
 
 
220. 1362. máj. 16. 
A pécsi káptalan előtt megjelentek egyrészről János fia: Péter, másrészről 
György fia: János, BesenewzenthMarthun-i nemesek, és Péter elmondta, hogy 
a Simig megyei ezen B[esenewzenthMarthun nevű] örökjogú birtokrészéből 
egy telket (fundus seu curia) a saját telke mellett dél felől [minden] haszon-
vétellel, továbbá ugyanott egy földrészt a Cheh és Babocha falvakhoz [vezető 
két út között] a rajta levő telkekkel, minden haszonvétellel (kivéve az erdőket, 
réteket v. kaszálókat ......) Jánosnak és örököseinek adta rokonság okán, részleges 
szavatosság (expensa communi, sed laboribus propriis expedire) vállalásával. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, [privilegiális formában adja majd ki]. 
D. f. II. an. Elene regine, a. d. 1362. 
 
Á.: Somogyi konvent, 1398. aug. 2. SML. Mohács előtti oklevelek. Bosnyák 

cs. 20. (Df. 269 198.) Hiányos. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1983. 14. 
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221. 1362. máj. 16. 
A vasvári káptalan előtt a Soprun megyei Feulseuladun-i Péter fia János özvegye, 
a Vasvár megyei Wlbeu-i Zach fia Miklós leánya: Erzsébet nemes asszony a neki 
néhai férje: János Feulseuladun birtokon levő része harmadából járó hitbére és 
jegyajándéka ügyében nyugtatta Katha nemes asszonyt (Alsouladun-i János fia 
Miklós feleségét, Syma leányát, Feulseuladun-i ezen Péter neptis-ét), valamint 
annak fiát: Jánost (akik kezén e birtokrész-harmad van), miután Katha-tól meg-
kapott 2 márkát és 3 széles bécsi dénár készpénzt (minden márkát 10 pensa-val 
számolva). Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, az privilegiális formá-
ban adja majd ki. D. f. II. an. Elene regine, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 506. (Múz. Ta. 1910. 57.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét körvonala. 
K.: Sopron vm. I. 337–338.  
 
 
222. [1362. máj. 16. Trau] 
Válasszanak két követet, akik a királyhoz mennek, hogy megkérjék: a sót a 
trauiaknak olcsóbban árulják (sal Traguriensibus vendatur minus solidos tres 
modium), mint Dalmácia más városaiban, a király legátusai által a városnak tett 
kegyeknek megfelelően (secundum gracias factas per suos legatos ipsi communi). 
Üzenjék meg a Clissia-i comes-nek, hogy Trau területén nem szedethet semmifé-
le vámot Clisia vár részére a Trauba (Tragurium) áruikkal érkező v. onnan távozó 
emberektől. A király (sua clemencia) kegyeskedjen kamarája pénzéből gondos-
kodni a külváros megerősítéséről (fortificacio burgi). 
 
K.: Smič. XIII. 231. (Starine XIII. 236. alapján, ezen dátummal) 
 
 
223. [1362. máj. 16.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek levelet a kereskedőknek, 
hogy menjenek Magyaro.-ra (H) ….. 
 
K.: Mon. Rag. III. 191. (ezen dátummal, hiányos Reg.-bejegyzésből) 
 
 
224. 1362. máj. 17. 
A csázmai káptalan 1362. máj. 17-én (a. d. 1362., f. III. p. Pongracii et Nereii) 
Bálint fia: Péter kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott 
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privilegiális oklevelében átírja neki saját, régi pecsétjével ellátott, ép privile-
giális oklevelét (1319. ápr. 15., l. Anjou-oklt. V. 432. szám).  
 
E.: Dl. 35 167. (Acta paulinorum. Garig. 1. 8.) Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 232. 
 
 
225. [1362. máj. 17.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: írjanak Senchus-nak, hogy küldje el 
a városnak késlekedés nélkül fivére kiváltására a dénárokat és a bebörtönzött 
(carceratus) [magyart]. 
 
K.: Mon. Rag. III. 192. (ezen dátummal) 
 
 
226. 1362. máj. 18. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt Hene-i Domokos fia: 
László tiltakozott, hogy, miként megtudta, Magyar (dict.) Pál mester özvegye a 
Keraltaua nevű halászóhelyet idegeneknek akarja eladni, de mivel a halászóhely 
az ő Hene nevű örökbirtoka határain belül fekszik és így őt örökjogon illeti, ezért 
László e nemes asszonyt a halászóhely eladásától, másokat pedig, főleg Zudar 
(dict.) Péter, Zudar (dict.) Mihály, Zudar (dict.) György és Zudar (dict.) István 
mestereket annak megvásárlásától és az abba való bevezetésüktől (se in eandem 
intromissione) tilalmazta. D. in Wissegrad, 18. die oct. Georgii, a. d. 1362. 
 
E.: VAML. Erdődy cs. vépi lt. 850. 69. 3130. (Df. 262 344.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
227. 1362. máj. 19. Visegrád 
Kont Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Perked-i Tamás fia: 
Mihály nevében, hogy a birtokán levő ménesbeli lovak közül egy roh [?] szí-
nű, 40 forintot érő lovát Zakal-i Hodos fia Lőrinc fia: Illés [1361.] nov. 7-én 
(domin. p. OO. SS.) ellopta és eladta. Ezért a nádor [lehúzva: utasítja] kéri a 
Zabouch megyei comes-t v. vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki 
egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg minderről az igazságot, majd tegye-
nek jelentést. D. in Wissegrad, f. V. an. Elene regine, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 961. (Kállay cs. lt. 1300. 1367.) Fakult papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1438. szám. 
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228. 1362. máj. 19. 
A csanádi káptalan előtt Tylay-i Tamás az ura, Ser-i Pousa fia: Miklós mester 
nevében tiltakozott, miszerint megbízható elmondásból megtudták, hogy a Zala-i 
Szt. Adorján[-monostor] apátja Miklós mester Adrianmartir nevű birtokát jogta-
lanul el akarja foglalni, ezért Tamás az apátot és másokat a birtok elfoglalásától és 
használatától tilalmazta. D. f. V. an. fe. Rogacionum, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 577. (Festetics cs. lt. Csongrád 15.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
229. [1362. máj. 19.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek a királyhoz (dominus noster) 
két futárt az újabb hírekről, valamint írjanak Stephanus de Nosdronia-nak. 
 
K.: Mon. Rag. III. 193. (ezen dátummal) 
 
 
230. 1362. máj. 20. Visegrád 
Kont Miklós nádornak (H) elmondták Perked-i Tamás fia: [Mihály] nevében, 
hogy a ménesbeli lovai közül egy zordon színű, 30 forint értékű lovát [1361. 
nov. 7-én] (domin. p. …..) Zakal-i János fia: György elvitte, az ő kárára és joga 
sérelmére. Ezért a nádor kéri a Zabolch megyei comest v. vicecomes-t és a 
szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg erről az 
igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Wysegrad, f. VI. an. Elene, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 507. (Múz. Ta. Szalay) Erősen fakult papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma.  
Megj.: A kiegészítésekre l. a 227. számú oklevelet. 
 
 
231. 1362. máj. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor korábbi okle-
vele szerint a nádori kúriából speciálisan kiküldte notarius-át: Vörös (Rufus) Ta-
más mester nádori embert, hogy [1361.] aug. 27-én (oct. Stephani regis nunc 
preteritis) a Zala megyei Kapolch birtok egyik felét Syffrid-nek, a pannonhalmi 
(Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor apátjának és a konventnek az okle-
vélben leírt módon iktassa (a birtok másik fele a Kapolch-i nemeseknek marad-
ván), Tamás mester a Kapolch-i nemesek részére kiküldött másik nádori emberrel 
és a vasvári káptalan mindkét fél részére kijelölt tanúságával – miként ez a kápta-
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lan nádornak szóló válaszlevelében szerepel, amit 1362. máj. 1-jén (in presentibus 
oct. Georgii) a felek képviselői a nádornak bemutattak – egy 1 márkára becsült 
SerephelMolna nevű malomhelyet az apátnak és a konventnek iktatni akarta, de 
Hene-i Lőrinc fia: Gergely ennek ellentmondott a saját tulajdonjoga nevében, 
ezért Gergelyt ott és akkor [1361.] okt. 6-ra (oct. Michaelis arch. tunc venturis) az 
apát és konventje ellen megidézték a nádor elé. Ezen (mind Gergely, mind a 
Kapolch-i nemesek, az apát és konventje közötti) per máj. 1-jére lett halasztva, 
mikor is Pál testvér az apát és a konvent nevében, azok ügyvédvalló levelével a 
nádor előtt az ellentmondás okát tudakolta a malomhely ügyében, mire Gergely 
bemutatta Arnold zalai comes, Kázmér veszprémi prépost, Reynold, Trepk, 
Márk, Lukács és Vitalis comes-ek 1237. évi, pecsétjeikkel ellátott oklevelét, mi-
szerint amikor őket [IV.] Béla király (H) a királyi szerviensek, várnépek, udvar-
nokok, királynéi népek és különféle condicio-jú népek földjeire és más jogaira 
küldte Zala megyébe bírókként, ők Kapolch faluba menve sokak tanúbizony-
ságából megtudták, hogy Lodomér akkori veszprémi dékán és frater-e: Lőrinc 
(Heney-i Theodor fiai) Kopolch-on malmot bírtak Seraphin királyi tárnoktól, amit 
jog szerint megvehettek, mivel Seraphin e malmot Jakabtól …… apjától vette 
Béla király idején ...... Lodomér dékánnak, Lőrincnek és frater-eiknek ezen 
Seraphin fia: István ellentmondott, akit ezen bírók elé idéztek, és a dékán bemu-
tatta a korábbi bírók oklevelét, és mivel azzal szemben István nem tudott ésszerű 
okot adni, ők annak megfelelően a malmot a dékánnak és frater-einek visszaadták 
(restituissent) örök birtoklásra. Mivel a vasvári káptalan oklevele szerint a nádori 
és a káptalani emberek Kapulch egyik felét a Kapulch-i nemesek egyetértésével 
az oklevelében leírt határok alatt az apátnak és a konventnek iktatták, de annak 
egy részét, ti. a mondott elhagyatott malomhelyet a Gergely nevű idegen 
(extraneus) ott tilalmazta és azt a mondott comes-ek és bírók oklevelével követelte 
magának annak tárnoki eladása révén (per ipsius tavarnicalis vendicionis formam), 
ahogy ez a mondott oklevélben szerepel, cuius prioris venditoris per ipsius 
condicionalis note obfuscacionem tunc fieri non valuisse, ellenben [I.] Szt. László 
király adományának megfelelően a nádor mondott korábbi oklevelével ezen 
birtokfelet az apátnak és a konventjének hagyta mint hozzájuk tartozót, ezért a 
nádor a vele ítélkező főpapok, bárók és az ország nemesei tanácsával e malom-
helyet a monostornak, az apátnak és a konventnek ítéli a jog rendje szerint. A 
malomhely becsértékét, 1 márkát az apát Lőrinc fia: Gergelynek fizesse ki, de 
ezen túl a nádor Gergelyre és leszármazottaira a malomhely ügyében örök hallga-
tást ró ki. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki az 
apátnak és a konventnek Pál testvér képviselő kérésére. D. in Wyssegrad, 20. die 
oct. Georgii, a. d. 1362. 
 
Á.: I. Lajos király, 1378. febr. 24. BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 

607. 19. N. (Df. 207 417.) Helyenként hiányos v. foltos. 
K.: P. II. 554–556. (Á.-ban.) 
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232. 1362. máj. 20. Visegrád 
Bubeek György királynéi tárnokmester előtt megjelent egyrészről Salamon fia: 
Miklós a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével az ura, Bodolou-i István fia: 
István nevében, másrészről Pál fia: István, Torpa város bírója és Imre fia: Ta-
más esküdt, a Torpa-i királynéi jobbágyok [hátlap: v. hospesek] universitas-a 
nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével, és megvallották, hogy Bodolou 
birtok lerombolása, a Bodolou-n lakó jobbágyok javai elvétele, emberek meg-
ölése, megsebesítése és csonkítása ügyében Lachk fia: Pál mester Beregh-i 
comes, valamint öt, Luprethzaza, Wary és Ordou falvakbeli esküdt polgár 
(iuratus civis) és öt megyei nemes fogottbírói döntésének vetik alá magukat, 
úgy, hogy amit Pál mester ezen 10 (a felek által közösen odavezetendő) sze-
méllyel a királynéi Luprethzaza faluban jún. 12-én (oct. Penth.) Gezth-i Mi-
hály fia: Gergely v. Gezth-i István fia: János, mindkét fél részére kijelölt kirá-
lyi ember és a Lelez-i konvent tanúságai (akik kiküldését a tárnokmester jelen 
oklevelével kéri a konventtől) jelenlétében a felek tudományvevő és egyéb 
okleveleit megtekintve és előadásait meghallgatva döntenek, azt mindkét fél 
köteles elfogadni. A fogott bírók végső döntés nélkül nem távozhatnak a hely-
színről. Ha a felek valamelyike ezen 11 ember döntését nem fogadja el, akkor 
a bíró része nélküli, a per kezdete előtt kifizetendő 10 márkában marasztalják el. 
D. in Wyssegrad, f. VI. an. dies Rogacionum, a. d. 1362. Jelen oklevelet 
György a pecsétje távolléte miatt fivére (frater): Bubek István comes pecsétjé-
vel látja el. D. ut supra.  
 
E.: Dl. 51 962. (Kállay cs. lt. 1300. 1365.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1440. szám. 
 
 
233. 1362. máj. 20. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt 
Tamás fia: Péter, Petheu fia: Miklós, Miklós fia: László, valamint István fiai: 
Jakab, László és Miklós, Heghalya-i nemesek elmondták: annak érdekében, 
hogy mindegyikük a magáét békésen tudja birtokolni, az Abawyuar megyei 
Heghalia nevű örökbirtokukat két egyenlő részre osztották, úgy ahogy azt az 
Izdra patak végig megfelezi, ti. a déli fele minden haszonvétellel, főleg két 
malomhellyel ezen patakon Lászlónak és István fiainak jutott örökre, az észa-
ki fele pedig minden haszonvétellel Péternek és Miklósnak, akik ha a maguk 
részén malmot akarnak építeni, akkor a mondott két malomhely jogának sé-
relme nélkül ezt megtehetik. Ronywa nevű örökjogú birtokukat is két részre 
osztották (az ezeket elválasztó határok: Ronywa folyó; víz kiszáradt medre; 
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Kulbasa birtok; Danch patak; Berch; kiszáradt, de esős időben vizes patak), és 
a Ronywa folyó melletti felső rész minden haszonvétellel Lászlónak és István 
fiainak jutott örökre, az alsó rész dél felől (ami fűkötéllel – funiculum – mérve 
a másik résszel azonos) Péternek és Miklósnak; a maradék, vagyis a mondott 
mérésen túli rész pedig mindannyiuknak közös birtoklásra maradt. Ha közü-
lük bárkitől valaki perrel követelne földrészt v. birtokot, akkor neki közösen 
adjanak részt, de ha saját gonoszsága miatt veszítené el birtokrészét, akkor 
veszteségét saját maga viselje. Ha bármelyik fél az osztályt visszavonná, ak-
kor a bíró része nélkül 40 márkában és hatalombajban való elbukásban 
(succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el a másik féllel szemben. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik a konventnek, privilegiális formában adja majd ki. 
Erről a konvent pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki. D. f. VI. an. dies 
Rogacionum, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 64 062. (Kapy cs. lt. 56.) Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
 
 
234. 1362. máj. 20. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt 
Heghalia-i Petheu fia: Miklós elmondta, hogy leánytestvére (soror uterina): 
Erzsébet nemes asszony iránti testvéri szeretetből a Heghalia-n levő részéből a 
saját telke (sessio) mellett észak felől, az Izdra patak mellett levő telket minden 
haszonvétellel leánynegyedként Erzsébetnek (Tamás fia: László feleségének), 
általa Lászlónak és örököseiknek adta. Ennek határai: a Miklósnak maradt te-
lek; Miklós háza; kő a gyümölcsösben; erdei út; Kolbasa birtok határai; Izdra 
patak; Miklós jobbágyának telke 5 hold földdel. A többi haszonvételt közösen 
használják. Miklós kötelezte magát, hogy Erzsébetet és örököseit mindenkivel, 
főleg másik leánytestvérével (soror) szemben szavatolja és a leánynegyedében 
megőrzi. Ha Miklós és Erzsébet között közöttük viszály jönne létre, akkor Mik-
lós az erdő negyedét Erzsébetnek kell adja. Az adományhoz Miklós rokonai: 
Tamás fia: Péter, Miklós fia: László, valamint István fiai: László, Jakab és Mik-
lós beleegyezésüket adták. Ha Miklós Erzsébetet a mondott részben nem tudja 
megőrizni, azzal azonos mennyiségű és minőségű részt kell adjon neki, ha pe-
dig megőrizni és szavatolni sem akarja őt, akkor Miklóst 40 márkában és hata-
lombajban való elbukásban (succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el. 
Ha jelen oklevelet visszaviszik a konventnek, privilegiális formában adja majd 
ki. Erről a konvent pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki. D. f. VI. an. 
diem Rogacionum, a. d. 1362.  
 
E.: BAZML. Mohács előtti gyűjt. Borsod 35. (Df. 247 983.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékei. 
R.: Tóth 42. szám. 
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235. 1362. máj. 20. 
A váradi káptalan 1362. máj. 20-án (f. VI. an. diem Rogacionum, a. d. 1362.) 
kiadott oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Kallo-i Erdel-i (dict.) 
Miklós fia: Mátyás a maga és frater-ei: János és István nevében (akik terhét és 
bírságát magára vállalta), másrészről Debrechen-i Péter fia: Miklós bíró, és 
jelenlétükben Miklós fia: Harangy (dict.) Tamás, Kallo-i István fia István 
mester jobbágya elmondta, hogy bár per jött létre közöttük az ő jobb karja 
megcsonkítása miatt, de végül fogott bírók elrendezésével megegyeztek, s ha 
a felek valamelyike v. örököse a megegyezés ellenére pert indítana a másik 
féllel szemben, teljes élődíja (homagium) kifizetésében marasztalják el.  
 
Tá.: 1. Mária királynő, 1385. febr. 11. Dl. 52 495. (Kállay cs. lt. 1300. 1893.) 
        2. Szentgyörgyi Tamás országbíró, 1385. ápr. 13. Dl. 52 497. (Uo. 1300. 1890.) 
R.: Kállay 1992. szám; Süttő II. 182. (mindkettő Tá. 1. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
236. 1362. máj. 20. Újlak 
Balázs fia: Tamás bíró, Jakab pajzskészítő, Buky-i (dict.) Péter litteratus, Ta-
más, Rabuta, Csonka (Mankus) Hench, Damján testvére (germanus): Kozma, 
Miklós szekérkészítő, Gody-i (dict.) Gergely és Soc András gener-e: János, 
esküdt polgárok, valamint a Vylak-i hospesek universitas-a előtt Lyzka falubeli 
Kozma fia: Debe, annak anyja és frater-e: András megvallották, hogy a 
Harchaheg területén levő szőlőjüket – amit Lyzka-i Tót (Sclavus) Péter szőlője, 
Radus falvi Radus szőlője és egy patak határol – úttal, erdővel, kaszálóval és 
borsajtoló hellyel [?] (loco viniderumpine) a szomszédaik beleegyezésével elad-
ták Lyuba falvi János fia: Jakabnak, a fiainak és örököseiknek 4 márka, 1 ferto 
és 3 pondus dénárért (albi denarii). Erről fentiek függőpecsétjükkel megerősített 
oklevelet bocsátanak ki. D. loco prenotato, f. VI. an. Asc. d., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5124. (NRA. 1509. 44.) Kerek függőpecsét és sárga fonata. 
 
 
237. [1362. máj. 20.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: írjanak Senchus-nak, hogy küldje el 
a városnak a 4000 dukátot és a bebörtönzött (carceratus) [magyart] (ezeket a 
város elküldi a fivéréért: Gradoe-ért cserébe) és gyűjtse össze a hiányzó 1000 
dukátot is, mire Gradoe megérkezik. 
 
K.: Mon. Rag. III. 193. (ezen dátummal) 
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238. 1362. máj. 21. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) kinyilvánítja: országa haszna érdekében úgy határozott, hogy bármely 
Magyaro.-n (regnum Hungarie) lakó ember, aki a Dewen-i hegyek területén 
szőlő(ke)t bír, az(ok) után a külhoni (forensis seu extranei) hospesek módjára 
fizetendő, wlgariter Gastgab nevű adót (exaccio) nem kell kifizetnie, kivéve a 
szokásos és régtől fogva megerősített földbért. Ha bármely Magyaro.-n lakó 
ember valamely külhoni hospestől szőlő(ke)t vásárol a Dewen-i hegyek terü-
letén, szintén csak a mondott földbért kell fizesse. Ha egy külhoni hospes 
bármely Magyaro.-n lakó embertől szőlő(ke)t vásárol a Dewen-i hegyek terü-
letén, a külhoni hospesek módjára az adót a szőlő(k) után a szokott földbérrel 
együtt meg kell fizesse. Ha valamely külhoni hospes Magyaro.-ra költözik, itt 
lakik (residenciam fecerit) és a Dewen-i hegyek területén szőlő(ke)t bír, a 
külhoni hospesek módjára a szőlő(k) után az adót nem kell megfizesse, csak a 
mondott földbért. Ha valaki Magyaro.-n lakván a Deuen-i hegyek területén 
szőlő(ke)t bírt, majd külhonba (ad partes seu regna extranea) költözik és ott 
lakik, ezen szőlő(k) után a külhoni hospesek módjára fizetendő adót a szokott 
földbérrel együtt meg kell fizesse. Az uralkodó utasítja a királyi várnagyokat, 
alvárnagyokat, officialis-okat, a Dewen-en levő vámszedőket és helyettesei-
ket, hogy ezen királyi rendeletet tartsák be. Erről függő kettőspecsétjével ellá-
tott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., XII. Kal. 
Jun., uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kál-
mán győri, István zágrábi, Mihály váci, László veszprémi, Domokos csanádi, 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, az egri, 
raguzai és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, a Szlavón 
Bánság (banatus Sclauonie) honor-ja üresedésben [!], Zudar Péter királyi po-
hárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 

182. (Df. 238 802.) Hátlapján középkori kéztől latin, újkori kéztől német 
nyelvű tárgymegjelölés. A király 1365. febr. 3-án kelt megerősítő zára-
dékával. Két kerek függőpecsét és fonataik. 

Á.: Zsigmond király, 1389. jún. 25. Uo. 454. (Df. 239 080.)  
Tá.: Zsigmond király, 1389. jún. 25. > II. Ulászló király, 1498. júl. 14. Uo. 

2198. (Df. 240 822.) 
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Má.: Uo. 4988. (Df. 243 052.) Tá. alapján, Tá.-ban. 1549. évi. 
K.: F. IX/3. 306–308. (E. alapján.) 
R.: AMB. Inventár 191. szám. 
 
 
239. 1362. máj. 21. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Zolona-i Lorand fia: László nevében, hogy 
őt Lengend-i Tamás fia: László leánynegyed ügyében az egri püspök és a 
káptalan elé perbe vonta, amit a püspök és a káptalan az uralkodó oklevele 
ellenére a királyi kúriába nem küldtek át, hanem bíróságukon ítéletet hoztak, 
amit Lorand fia: László nem fogadott el. Ezért az uralkodó utasítja a Jazou-i 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Verboch-i Miklós 
fia: István v. Verboch-i Márk fia: Lakch v. Kalna-i Péter fia: Fülöp királyi 
ember idézze meg (evocet) Lengend-i Lászlót Lorand fia: László ellenében a 
királyi jelenlét elé a per lezárására, majd a konvent tegyen a királynak jelen-
tést. D. in Vissegrad, sab. an. dies Rogacionum, a. d. 1362. 
 
Á.: a 277. számú oklevélben. 
 
 
240. 1362. máj. 21. 
A győri káptalan előtt János fiai: János és Miklós mesterek a maguk és fivérük 
(frater): Balázs nevében, László fia: László (akivel frater patruelis-ek), Péter 
fia: János a maga és fivére: Miklós nevében, valamint Pál fia: Miklós (akik 
szintén frater patruelis-ek), Wesprim megyei Salamon-i nemesek elmondták, 
hogy a Poson megyei Wotha nevű birtokukat, ti. az eddig általuk osztály nélkül, 
együtt használt telekhelyüket 4 részre osztották örökre, úgy, hogy az ottani tó 
mellett észak felől egy rész János fiainak: Jánosnak, Miklósnak és Balázsnak 
jutott közösen, a másik rész e tó mellett kelet felől László fia: Lászlónak, a 
harmadik rész László telke (sessio) mellett Péter fiainak: Jánosnak és Miklós-
nak közösen, a negyedik rész a tó mellett pedig Pál fia: Miklósnak. Mivel Péter 
fiai és Pál fia: Miklós nem kaptak így egyenlő osztályt, ezért János fiai és László 
fia: László a maguk részéből azt nekik egyenlően kiegészítették. A mondott 
tavat és az állatok legelőit a telekhelyek rendje (ordo) szerint közös használatra 
hagyták, úgy, hogy egyikük a másikukat a használattól nem tilthatja el. A szán-
tóföldeket és más külső haszonvételeket később szintén felosztják majd. Ha a 
felek valamelyike ezen osztályt visszavonná, a bíró része nélkül 6 márkában 
marasztalják el. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilegiális for-
mában adja majd ki. D. sab. an. Elene regine, a. d. 1362. 
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Á.: 1. Budai káptalan, 1471. ápr. 2. SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt. 
Oklevelek. Muraközy-elenchus 102. 25. (Df. 282 306.)  

       2. Szentgyörgyi Péter országbíró, 1504. nov. 14. Dl. 105 081. (Batthyány 
cs. lt. Illésházy cs. 19. 15. 3.) 

       3. Á. 2. > Bátori András országbíró, 1564. jan. 28. Dl. 37 370. (Szüllő cs. lt.) 
Má.: Á. 2. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
K.: Eszterházy 22–24. 
 
 
241. [1362.] máj. 22. Ivánc 
Dénes erdélyi vajda az erdélyi káptalannak: kanonoktársuk, Miklós Brassow-i 
dékán, királyi speciális káplán ezen a napon az uralkodó elé járulva elpana-
szolta, hogy mivel ő a királlyal annak speciális szolgálataiban jár el, ezért a 
káptalan ezt távollétnek tekintve az ő kanonoki jövedelmeit visszatartja és 
neki régóta nem adja ki. A király ezt hallva nagy haragra lobbant, és a lovag-
jai és cliens-ei hallatára keményen megparancsolta a szintén jelenlevő vajdá-
nak, hogy ha a káptalan a visszatartott jövedelmek ügyében Miklósnak nem 
ad elégtételt és azokat a jövőben sem adja ki neki, akkor a vajda királyi hatás-
körrel tegye rá kezeit a káptalan javaira és Miklóst kárpótolja, hogy ne kelljen 
neki panaszkodnia. Ezért a vajda kéri a káptalant, hogy Miklós panaszát orvo-
solják, különben kénytelen lesz kemény kézzel végrehajtani a királyi paran-
csot. D. in Janich, domin. an. Asc. d. [1362.]  
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek 3. 18. 369. (Beke 2. 

310.) (Df. 277 542.) Papír.  
K.: F. IX/3. 338–339. (1362. év alatt); ZW. II. 178–179. (1360–1366 közé 

keltezve); Doc. Rom. Hist. XI. 491–492. (1360. máj. 8-i dátummal) 
R.: Beke A., TT. 1890. 146. (1460 körülre datálva); Doc. Rom. Hist. XII. 77. 

(immár 1362. évvel); Erdélyi Okm. IV. 156. szám. (1362-re keltezve) 
Ford.: Makkai-Mezey 248. (máj. 29-i datálással)    
Megj.: A vajda intitulációja az előlap alján, a káptalannak szóló címzés pedig 

a hátlapon van. 
 
 
242. 1362. máj. 23. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Magyar (dict.) Pál mester özvegye: Margit a Papuch-i Boldogságos 
Szűz-kolostor ágostonos rendi perjele és remete testvérei nevében bemutatta a 
vasvári káptalan zárt, az özvegy által a kolostornak adott Papuch, Hwziopah 
és Sebus birtokok ezen testvérek részére történt iktatásáról szóló, gyanútól 
mentes jelentését (l. 185. szám), kérve, hogy azt a birtokok iktatásával együtt 
erősítse meg a kolostornak és az ottani testvéreknek. A király az özvegy kéré-
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sére és a Szűz Mária iránti speciális odaadása miatt, akinek tiszteletére ezen 
kolostort alapították, a káptalan jelentését szó szerint átírva azt a birtokok 
iktatásával együtt a kolostornak és az ottani testvéreknek megerősíti királyi 
teljhatalmánál fogva függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális okle-
velében, más jogának sérelme nélkül. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., X. Kal. Jun., 
uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, 
László veszprémi, Mihály váci, Domokos csanádi, Vilmos (Vilhelmus) pécsi, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Berta-
lan traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, az egri, raguzai és korbáviai szék üresedés-
ben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Leustac Sclauonia bánja, Zeech-i Mik-
lós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtón-
állómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 149. (Df. 243 794.) Hátlapján középkori 

(Papoch, Hozwpah és Sebes névalakkal) és újkori kéztől tárgy-
megjelölések. Az uralkodó 1364. febr. 3-án kelt megerősítő záradékával. 
Két függőpecsét fonata. 

Má.: 1. Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Th. 8. 
712. (Df. 278 238.) Újkori, 1361-es dátummal (az átírt okleveleknél is). 

       2. Uo. Th. 8. 713. (Df. 278 239.) Újkori, 1361-es dátummal (az átírt okle-
veleknél is). 

       3. Uo. Th. 8. 714. (Df. 278 240.) Újkori. 
 
 
243. 1362. máj. 23. Zágráb 
Leustach, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos ki-
rály (H) utasította őt, meghallgatva Begna-i György fia: Miklós, Begna-i Márk fia 
János özvegye, valamint ezen János fiai: Péter és Tamás panaszát Chuz (dict.) 
János, Horváto. és Dalmácia (regnum Croacie et Dalmacie) egykori bánja ellené-
ben, hogy az alábbi perben hozzon ítéletet az ország (akkor Crisium-ban a király-
lyal együtt levő) báróival együtt, annak ellenére is, hogy János bánnak idézés 
révén pere volt az országbíró előtt a Begna-iak ellen. Ápr. 27-én (f. IV. p. 
Georgii) mindkét fél megjelent Leustach, valamint István zágrábi püspök, Dénes 
erdélyi vajda, Móric fia: Simon mester, továbbá számos lovag és az ország 
procer-ei előtt, és Miklós, az özvegy és a fiai előadták, hogy János bán a szántó-



 138

földjük egy részét egy kaszálóval, valamint 2 szőlőt, erdőket és más haszonvéte-
leiket, amik hozzájuk örökjogon régtől fogva tartoznak, magának jogtalanul el 
akarja foglalni és Lyudbreg nevű birtokához akarja csatolni. Erre János bán azt 
mondta, hogy e szántóföldrész a kaszálóval, a 2 szőlővel, erdőkkel és más ha-
szonvételekkel az övé teljes joggal, Lyudbreg nevű birtokához tartozik – amit a 
király Péter fia: Miklós halála után adott neki újonnan (de novo) szolgálataiért –, 
és annak valós határain belül van. Mivel Leustach kérdésére a felek egyike sem 
tudta azonban oklevelekkel bizonyítani, hogy a vitás földrész és annak mondott 
tartozékai az övé, Leustach vele ülésező mondott bárótársai, a lovagok és a 
procer-ek tanácsával meghagyta, hogy Nagy (Magnus) Pál mester kőrösi comes 
és Jakab mester (Leustach prothonotarius-a), ezügyben speciálisan kiküldött báni 
emberek a zágrábi káptalan tanúsága jelenlétében (akinek kiküldését a bán kérte a 
káptalantól) máj. 13-án (f. VI. p. oct. Inv. S. Crucis) menjenek a vitás földrészre 
és annak mondott tartozékaira a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlé-
tében, tekintsék meg a felek okleveleit (ha mégis vannak nekik ilyenek), a felek 
által odavezetett fogott bírókkal bejárva tudják meg hamisság és elfogultság nél-
kül, vajon a földrész a kaszálóval, a 2 szőlővel, az erdőkkel és más tartozékokkal 
Miklósé és Márk fia János fiaié örökjogon, v. pedig János báné, a Lyudbreg nevű 
birtokához tartoznak, annak valós határain belül vannak, majd a tudományvétel 
után a szükséges helyeken új határjeleket emelve a felek birtokjogait egymástól 
különítsék el, és hagyják ezeket békés birtoklásra a feleknek, akik a káptalan je-
lentését vigyék Leustach bánnak vissza. Máj. 21-én (sab. an. Asc. d.), amikor 
Leustach bán az ország nemeseivel ülésezve a pereskedők ügyeit tárgyalta, egy-
részről György fia: Miklós és János fia: Péter a maguk és János fia: Tamás nevé-
ben, másrészről Pál litteratus, János egykori bán famulus-a ezen ura nevében 
képviselőként bemutatták neki a zágrábi káptalan memorialis oklevelét, miszerint 
Leustach mondott memorialis, bírói meghagyását tartalmazó levelének megfele-
lően Nagy Pál mester Cris-i comes-szel és a bán prothonotarius-ával: Jakabbal, 
speciális báni emberekkel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Mihály mestert, 
akik visszatérve elmondták a káptalan előtt egyrészről Begna-i György fia: Mik-
lós és Begna-i Márk fia János fia: Péter (akik a maguk és ue. János fia: Tamás 
nevében jelentek meg), másrészről Pál litteratus – Chuz (dict.) János egykori 
Horváto.-i és dalmáciai bán famulus-a, ezen ura képviselője – jelenlétében, akik 
az alábbi birtokosztályt teljességgel elfogadták, hogy máj. 13-án a vitás szántó-
föld-rész, kaszáló, 2 szőlő, erdők és más haszonvételek –  amikről Begna-i 
György fia: Miklós és Begna-i János fiai: Tamás és Péter a bán előtt azt állították, 
hogy hozzájuk örökjogon tartoznak, János bán pedig azt, hogy a királytól szolgá-
lataiért kapott Ludbreg nevű birtokához tartoznak és annak valós határain belül 
vannak – helyszínére mentek a szomszédok, valamint ezen Miklós, János fiai és 
János bán jelenlétében, és mivel ott mindkét fél azt mondta, hogy nincsenek olyan 
oklevelei a földrészről és tartozékairól, amikkel ki tudja nyilvánítani, hogy mind-
ezek az ő jogához tartoznak, sem olyanok, amik e földrész határait tartalmaznák, 



 

 

139

ezért a báni emberek a földrészt annak tartozékaival, a felek beleegyezésével és 
az általuk odavezetett fogott bírókkal a béke kedvéért két egyenlő részre osztot-
ták, helyenként új határjelek emelésével, és mindkét részt az adott fél birtoka felől 
a feleknek hagyták örök birtoklásra, az alábbi elválasztó határok szerint: az Ebres-
ről Zlauia felé tartó nagy út; Berch-en kereszttel jelölt Tul fa; nagy völgy; erdő; 
kaszáló; Zegenye folyó partján kereszttel jelölt vadkörtefa; szántóföldek; kút; 
Berch-nél kereszttel jelölt Tul fa; völgy; völgy caput-jánál kereszttel jelölt Tul fa; 
Berch; földjellel körülvett Hrazt fa; hegy; kereszttel jelölt Byk fa; Gnylnapataka 
folyó caput-ja; ezen folyó; Miklós és János fiai Kedhel nevű falva mellett kaszá-
lók; a Kaproncha-ról Lyudbreg felé tartó nagy út – és az ezen határoktól nyugatra 
levő rész János bánnak, a keleti Miklósnak és János fiainak jutott örökre; ezenfe-
lül a Gnylnapatak patak medrében lentebb haladva addig, ahol az egy erdő olda-
lából nyugat felé a Golombokpataka nevű patakba folyik, az ezen két folyó közöt-
ti részt János bán és János fiai Miklósnak hagyták, aki azt állította, semmilyen 
részt nem bír a fenti részekben és erdőkben; egy másik elválasztó határt bejárva 
(Golombokpataka folyása egy nyíllövésnyi távolságban észak felé; szántóföldek 
1 holdnyi hosszúságban; nagy erdő szélénél kereszttel jelölt Tul fa; ezen nagy 
erdőn át kereszttel jelölt Tul fák; Plythuicha folyó révénél kereszttel jelölt, földjel-
lel körülvett Tul fa) az attól nyugatra levő részt János bánnak, a keletre levőt pe-
dig János fiainak hagyták minden haszonvétellel, örök birtoklásra. Mivel tehát a 
káptalan oklevele szerint a vitás földrészt a kaszálóval és más haszonvételekkel a 
báni és a káptalani emberek a felek megegyezésével 2 egyenlő részre osztották, és 
a felek mindegyikének hagyták és csatolták a maga birtoka felől fekvő részt, ezért 
Leustach bán bírói hatáskörénél fogva, más jogának sérelme nélkül a feleknek 
hagyja saját birtokjogukat minden haszonvétellel, a mondott határok szerint. Erről 
bánsága függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 
Zagrabie, 3. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 101 676. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Ludbreg 1. 17. 6.) Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét barna fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Halász É., Szlavón 275. és 276. szám; Halász É., Slavonskih banova 67. 
 
 
244. 1362. máj. 24. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, [Zemp]lin-i comes-ek vice-
comes-e és a szolgabírók tudatják, hogy Péter testvér Lelez-i prépost és konventje 
kérésére kiküldték egyiküket tilalmazásra és Lelez birtok lerombolt határjele 
megtekintésére, aki visszatérve elmondta, hogy a Helmech-i népek v. hospesek, 
Mykch néhai bán fia: Akus mester jobbágyai Lelez birtok földjének nagy részét a 
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prépost és konventje számos törvényes tilalmazása ellenére hatalmaskodva fel-
szántották, bevetették, az egyik határjelet ott szántással eltörölték (a másik határ-
jel megmaradt), és ezt ő saját szemével látta, ezért a Lelez birtok határain belüli 
ezen földrészen Akus mester népeit és hospeseit a szántástól, vetéstől, a termések 
levágásától és azok elvitelétől a prépost és konventje akaratából tilalmazta. D. in 
Terebus, III. f. an. Asc. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 114. (Df. 233 722.) Hátlap-

ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredékei. 
 
 
245. 1362. máj. 24. 
1362., die 24. Maii, ind. 15. A velencei államtanács határozatai: mivel a város 
követét [Paulo Quirino], aki a raguzai és cattarói részekről hajóval tért vissza, 
Subich Jakab és társai felfegyverzett hajókkal és bárkákkal megtámadták, 
akarata ellenére a Lesna-i földre vitték, ott napokig fogva tartották, kinyitották 
minden levelét és iratát, ezért a tanács küldjön követet a bánhoz, aki adja elő a 
velencei polgárok elleni ezen és egyéb jogtalanságokat, mondván, Velence 
nem hiszi, hogy mindez a bán v. a király tudta nélkül történt volna. Mivel 
Velence érdeke mindig is az volt, hogy a király és a bán alattvalóival minde-
nütt kegyesen bánjon, biztos abban, hogy a király és a bán szándéka is az, 
hogy alattvalóik Velence alattvalóit ne támadják meg, hanem inkább barátsá-
gosan kezeljék. És bár Velence elhatározta, hogy erről panaszt tesz a király 
előtt, de azt először mégis a bán előtt teszik meg, kérve őt, hogy tartsa magát 
ahhoz, ami a király és a bán honor-ja érdeke. A nuncius mondja el a fenti 
ügyben résztvett raguzaiak által Velence ellen elkövetett ezen és egyéb jogta-
lanságokat és sértéseket is, majd visszatérve a bántól számoljon be mindenről, 
majd menjen Raguzába, fejezze ki ott is neheztelését ezen ügyekben és kérjen 
elégtételt. Ha erre az ottaniak nem hajlandóak, tiltakozzon és értesítse leve-
lében a tanácsot, majd menjen a magyar (U) királyhoz, és adja elő neki Ve-
lence minden panaszát, és azt is, hogy mit kért Velence mind a bántól, mind a 
raguzaiaktól, és ők milyen választ adtak. Végül kérje meg a királyt, hogy ke-
gyeskedjen minderről úgy gondoskodni, ami honor-jának megfelelő, és ahogy 
a király és a Velence közti, jog szerint és kölcsönösen megerősített békeszer-
ződést sértetlenül megtartják az övéi, úgy óhajtja azt megőrizni Velence is, 
aminek szándéka sosem az volt, hogy a királynak és övéinek ártson, hanem, 
hogy neki mindenben kedvére legyen. Ha a nuncius nem találja meg a bánt, 
akkor egyenesen Raguzába menjen, és visszatértében adja elő a bánnak a fen-
tieket. Ha pedig a bán nincs azokon a részeken – mivel úgy hírlik, hogy 
Magyaro.-ra (H) megy –, adja neki elő mindezt ott, ahol megtalálja őt. (Más 
javaslat szerint külön nuncius menjen a királyhoz, egy másik pedig a bánhoz 
és Raguzába.) 
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K.: Ljubić IV. 46–48. (A „Misti” velencei államkönyv alapján. XXX. 79.) 
 
 
246. 1362. máj. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) 1362. máj. 25-én (in fe. Vrbani, a. d. 1362.) Vissegrad-on 
kiadott, nagypecsétes nyílt oklevele szerint színe előtt Zewke (dict.) Márton 
királyi ácsmester és avunculus-a: Damas (dict.) Fábián, Vissegrad-i polgárok 
megvallották, hogy bár ők Thothmiklostheleke földet v. birtokot a királytól 
annak oklevelével megszerezték, de mivel megtudták [IV.] Béla király (La-
josnak eredetiben bemutatásra került) privilégiumából, hogy e birtok teljes 
joggal az esztergomi káptalanhoz tartozik és annak Honth megyei Kezew 
nevű birtoka határain belül fekszik, ezért nem akarván a káptalan jogát csorbí-
tani, e földet az esztergomi káptalannak és annak nevében Kerecheth János 
mester kanonoknak és képviselőnek mint az esztergomi egyház saját jogát 
teljesen visszaadták, semmiféle jogot v. tulajdont abban maguknak és örökö-
seiknek meg nem tartva. 
 
Tá.: Pálóczi László országbíró, 1468. jún. 14. EPL. Esztergomi kápt. mlt. 

Acta radicalia 38. 3. 16. (Df. 236 973.) 
 
 
247. 1362. máj. 25. 
A budai káptalan előtt megjelent egyrészről Jakab testvér, a Nyulak szigeti 
Szt. Mihály arkangyal-egyház prépostja Péter, a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház 
prépostja nevében annak ügyvédvalló levelével, másrészről János kőműves, 
budaváraljai (sub castro Budensi) hospes, és Jakab elmondta, hogy Péter pré-
post és János kőműves megegyeztek oly módon, hogy János egy harang-
tornyot épít a Lelez-i monostor mellé, ahova Péter prépost akarja, in altitudine 
et superficie terre 50 vlnas in transitus tam in longitudine tam in latitudine 6 
ulnas continentem, és ajtót (hostium) nyugat felől; mind az ajtónak, mind a 
torony felső részének a saját költségén fejt és farag köveket; a munkásokat is 
ő fogadja fel saját költségén a munka végéig. Péter prépost Jánosnak 200 fo-
rintot ad majd a munkájáért, amiből …. forintot kifizetett, a többit pedig a 
munka minősége (apparencia) és mennyisége szerint fizeti ki ….. mind az 
ajtóért, mind a torony felső részéért, amit wlgo …… mondanak ....... János 
kötelezte a Buda városban, a városon kívül v. …… birtokait, kivéve a felesé-
ge birtokait ……. D. in vig. Asc. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 112. (Df. 233 720.) Fa-

kult. Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékes nyoma. 
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248. 1362. máj. 25. 
A Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje tudatja, hogy bár a 
Scepsy-i bíró, esküdtek, polgárok és hospesek [1361.] szept. 29-én (in fe. 
Mychaelis) a konvent Debregyerdew nevű erdője használatáért és kivágásáért 
a János királyi tárnokmester és fogott bírók által a király és a királyné paran-
csára Cassa-n meghozott rendelkezésének megfelelően 3 tunella (300 köbölt 
tartalmazó) bort kellett volna fizessenek a hegyükről a konventnek, de mivel 
ezen 300 köböl bort a mai napig sem adták meg, a konvent az erdő további 
használatától őket megakadályozta. Végül a béke kedvéért fogott nemes bí-
rók, főleg Sarnow-i Katay (dict.) János és Peder (dict.) György elrende-
zésével úgy egyeztek meg, hogy a Scepsy-i polgárok most 2 tunella jó bort 
(vinum puri saporis) adjanak a hegyükről a konventnek, 1 tunella-t v. 100 
köbölt bort pedig a többi 3 tunella v. 300 köböl borral együtt szept. 29-én, a 
jelen évre a konvent erdője használatáért és kivágásáért a Scepsy-i káptalan 
tanúsága előtt. A konvent engedélyezi, hogy időközben, míg a prépost tanul-
mányaiból (de studio) haza nem ért, a polgárok a Debreg és Jazow közötti 
Berchvt nevű úton átkelve Tapolchafey erdőt kivágják és használják. Ha a pol-
gárok az erdőbe jövet-menet a konvent jobbágyai rétjeiben, terméseiben, szőlő-
iben és más javaiban kárt okoznának, és ez a bíró és az esküdtek által kivá-
lasztott két Debregh-i esküdt (iurati seu seniores): Nevgvr fia: János és Pál fia: 
Miklós a hitükre megvallják, akkor a polgárok tartoznak elégtételt adni késle-
kedés és bírói eljárás nélkül. D. in vig. Asc. Christi, a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 5125. (NRA. 42. 7.) Papír. Hátlapján kerek pecsét töredékes nyoma. 
 
 
249. 1362. máj. 26. 
Az erdélyi káptalan Bistricia-i Henyl (dict.) János fia: Márton comes kérésére 
és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétjével ellátott oklevelében átírja [I.] 
Lajos király (H) nagyobbik pecsétjével megerősített, 1349. szept. 24-én kelt 
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 715. szám). D. in fe. Asc. d., a. eiusdem 
1362., amikor János prépost, And-rás éneklő-, Lorand őrkanonok, Péter Kyzd-i 
főesperes dékán. 
 
E.: Dl. 62 713. (Bethlen cs. betleni lt. 43. 51.) Hátlapján újkori kezektől latin 

és magyar nyelvű tárgymegjelölések. Mandorla alakú függőpecsét és 
zöld-vörös fonata. 

Á.: Erdélyi káptalan, 1365. aug. 5. Dl. 62 718. (Uo. 49. 65.) 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
         2. Á. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 196–197; Doc. Rom. Hist. XII. 78. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 157. szám. 
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250. 1362. máj. 27. 
A nyitrai káptalan előtt Teuis-i Iwanka fia: János a Nyitra megyei, a Vaag folyó 
mellett Pehthen falutól lentebb fekvő Theuis nevű birtokát minden haszon-
vétellel, főleg a Vaag folyóban levő halászóhellyel Konth Miklós nádornak (H), 
a kunok bírájának és örököseinek adta. Viszonzásul Bergel (dict.) Mihály mes-
ter, a nádor Golgouch-i famulus-a és officialis-a a nádor speciális, ez ügyben 
kiadott ügyvédvalló levelével ezen ura nevében a káptalan előtt a nádor Nyitra 
megyei Ratun nevű birtokát, ami a nádor Banya nevű falva és a Ratun-i neme-
sek falva között fekszik, minden haszonvétellel Jánosnak és örököseinek adta, 
kötelezve a nádort és örököseit, hogy azok Jánost és utódait Ratun kapcsán 
szavatolják és megvédik, s ha ezt nem teljesítik, akkor János Komar nevű örök-
birtokát Jánosnak és örököseinek vissza kell adják. János azon okleveleket, 
amikkel Theuis birtokot eddig tartotta, Mihály mesternek átadta a káptalan előtt. 
D. 2. die Asc. d., a. eiusdem 1362. 
 
Á.: Nyitrai káptalan, 1368. jún. 27. Dl. 39 204. (Vegyes vétel 1920. 717.) 

Eszerint nyílt oklevél volt. 
 
 
251. [1362.] máj. 28. Sempte 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája [1362.] máj. 28-án (sab. p. Asc. d. de 
novo preterito), Sempthe-n kiadott tudományvevő oklevele szerint Gereb-i Pál 
fia: Péter kérésére kiküldte alvárnagyát: Kis (Parvus) Peteu-t, aki aznap (sab. p. 
Asc. d.) megtudta, hogy Miklós fia: István és Gereb-i Derse (dict.) Domokos 
hatalmaskodva Péter Gereb-en levő birtokrészére mentek, házai és curia-ja épü-
leteit teljesen lerombolva azokat elvitték, és Péter emberét, akire ő ezen curia-
ját rábízta, onnan kiűzték. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1363. máj. 26. Dl. 72 382. (Mándy cs. lt. 9. A.) 
Megj.: Az oklevelet 1363. jan. 8-án mutatták be a nádornak, így keltezése 

ezen időponthoz viszonyítva adja az 1362. évet. 
 
 
252. 1362. máj. 29. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) előtt Blina-i Teuthus fia: László mester, a királyi aula lo-
vagja megvallotta, hogy a Szlavón Bánságban (banatus Sclauonie), ti. Zágráb 
megyében levő Barnowzh nevű vásárolt birtokát [minden] haszonvétellel, [azon 
régi] határokkal, amikkel azt eddig birtokolta, atyafisági szeretetből Zudar 
(dict.) Péter királyi pohárnokmesternek, annak fivéreinek (uterinus frater): Ist-
vánnak, Mihálynak, Simonnak, Györgynek, [Jánosnak és Imrének] (similiter 



 144

Zudar dicti) és örököseiknek adta, [abban minden jogot] rájuk ruházva. Erről a 
király [titkos]pecsétjével ellátott oklevelet ad ki, amit ha visszavisznek neki, 
nagyobb pecsétje alatt privilegiális formában bocsát majd ki. D. in Zagrabie, 
domin. p. Asc. d., a. eiusdem 1362. 
 
Fk.: Dl. 33 745. (NRA. 1539. 42.) Egy részén foltos. Előlapja alján kis kerek pecsét töredékei. 
K.: Smič. XIII. 233–234. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
253. 1362. máj. 30. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) a domonkos rendi, Nyulak szigeti Balázs testvér, az ottani Boldog-
ságos Szűz-kolostor apácái képviselője bemutatta [V.] István király (H) 1272. 
febr. 24-én kelt, [IV.] Béla király év nélküli oklevelét megerősítő privilegiális 
oklevelét (Reg. Arp. 1691. és 2162. szám), amit kérésére az uralkodó a kolos-
tornak és az apácáknak átír és megerősít függő kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelével, mások jogainak sérelme nélkül. Kelt Miklós eszter-
gomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1362., III. Kal. Jun., uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Ta-
más kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, Mihály váci, László veszprémi, Domo-
kos csanádi, Péter boszniai, Vilmos (Vilhelmus) pécsi, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István fárói, 
Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, az 
egri, raguzai és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dé-
nes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Leustach Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre kirá-
lyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 793. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson. 35. 10.) Hát-

lapján középkori kéztől tárgymegjelölés. Töredékes függő kettőspecsét és 
rózsaszín-zöld fonata. 

Tá.: Zsigmond király, 1399. aug. 29. Dl. 8390. (Uo. 35. 13.) 
 
 
254. 1362. máj. 30. 
A pozsonyi káptalan 1362. máj. 30-án (f. II. p. Asc. d., a. eiusdem 1362.) kiadott 
privilegiális oklevele, ami átírta saját, 1349. aug. 19-i (f. IV. an. Bartholomei, a. d. 
1349.) nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 615. szám), miszerint egyrészről 
Gutor-i Péter fia: László, másrészről János fiai: György, Pál és Miklós a káptalan 
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előtt megvallották, hogy fogott nemes bírók elrendezésével birtokaikat és birtok-
részeiket, főleg Gutor birtokot két részre osztották egymás között az oklevélben 
leírt módon. 
 
Tá.: Bátori István országbíró, 1437. dec. 4. Dl. 59 218. (Forgách cs. lt. 857.) 
 
 
255. 1362. máj. 31. 
A vasvári káptalan előtt Miklós fia: György Fanchka-i hospes megvallotta, 
hogy az Egeruar birtok területén és hegyén levő szőlője déli felét, ami Goth 
(dict.) Miklós özvegye és Chyurch (dict.) Pál fiai szőlői között fekszik, minden 
haszonvétellel eladta 2 márka széles bécsi dénár készpénzért (minden márkát 10 
pensa-val számolva) Makua-i Péter fia Peteu özvegyének, nemes asszonynak. 
D. f. III. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 5126. (NRA. 987. 3.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
 
 
256. 1362. jún. 1. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt 
egyrészről Barcha-i Miklós fia: János, annak fia: Antal és Mykov fia: Kele-
men, másrészről másik Barcha-i János fia: Tamás és annak fia: Máté elmond-
ták, hogy atyafisági szeretetük miatt a Molnusbarcha birtokon levő, őket a 
Scepus-i káptalan oklevelével vásárlás címén illető rész ügyében úgy egyez-
tek meg, hogy ezen föld déli, Tamás és Máté birtoka felőli felét minden ha-
szonvétellel Tamás és Máté kapta, a másik, Cassa város felőli felét pedig 
minden haszonvétellel János, Antal és Kelemen. Elmondták még ezen 
Barcha-i nemesek, hogy ha bármikor is pereskednének másokkal a Barcha 
nevű két örökbirtok közötti és Moys fia: Tamás fiai birtoka közötti határok 
ügyében, akkor egymást kölcsönösen szavatolják és megőrzik. D. f. IV. an. 
Penth., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 60 291. (Máriássy cs. lt. Vegyes 149.) Hátlapján kerek pecsét töredé-

kes nyoma. 
 
 
257. 1362. jún. 1. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor konventje tudat-
ja, hogy Miklós fia: János, annak fia: Antal és Barcha-i Mykov fia: Kelemen, 
ill. János fia: Tamás és annak fia: Máté kérésére a mondott két Barcha közötti 
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határok ügyében leendő megegyezésük megtekintésére és meghallgatására ki-
küldték notarius-ukat: Mihály mestert és egyiküket: Lukács testvért mindkét fél 
részére tanúságul, akik máj. 26-án (in fe. Asc. Christi) Sumus-i János fia: Péter, 
Zwyne-i Petheuch fia: János, Boxa-i Demeter fia Miklós fia: László, Koxo-i 
Miklós fia: László és Zeplak-i Péter fia: Miklós mesterekkel, valamint számos 
egyéb nemessel ezen Barcha birtokra mentek, ahol a mondott fogott nemes 
bírók a felek közötti béke érdekében a mondott két Barcha között örök határje-
leket emeltek, ezek helyei: a Myzla folyótól a Lebenye[-i] útnál egy rét; ma-
lomárok mellett szántóföldek vége; szántóföldeken egy út; a Cassa felé tartó 
nagy út mindkét oldala; szántóföldek; szántóföldeken magában álló fűzfa; 
wlgariter Erezthien nevű bozót (permissorium) az út mindkét oldalán; ue. út és 
erdő; bozótok (rubeta); szántóföldek vége; Barcha birtokok határjelei, ahol csat-
lakozik Gord birtok határaihoz. A felek vállalták, hogy ezen határokat örökre, 
sértetlenül és visszavonhatatlanul megőrzik egymás között. Erről a konvent 
függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. IV. an. 
Penth., a. d. 1362. 
 
E.: 1. Dl. 83 290. (Bárczay cs. lt. 13. 3.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
       2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 13. 4.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. Eltérő névalakjai: Zyne, Baxa. 
 
 
258. 1362. jún. 1. 
Egyed prépost és a Turuchcz-i [!] Boldogságos Szűz-konvent előtt Fülöp fia: 
János és Péter fia: István, Paludia ~ magna Paludia-i nemesek a Demian fia: 
Péter birtokából nekik járó jegyajándék ügyében Mihály fia: Györgyöt és 
Jakab fia: Miklóst, Damianfalua ~ Demyanfalua-i nemeseket szavatosság 
vállalásával nyugtatták, és ha az ügyben György és Miklós ellenében pert 
indítanának, patvarkodásban marasztalják el őket. D. f. IV. p. Asc., a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Kubinyi cs. várgede-nyustyai lt. 1. 8. (Df. 259 252.) Hátlapján pe-

csét nyoma. 
R.: Kubínyi F., Száz. 1876. Pótfüzet. 80. 
 
 
259. [1362.] jún. 1. Avignon 
[VI. Ince pápa] Miklós [fia:] György győri egyházmegyei papnak [engedélyezi, 
hogy halála esetén gyóntatója neki meggyónt vétkeire teljes bűnbocsánatot adhas-
son]. D. Avinione, Kal. Jun., pápasága 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 615r. (Df. 289 705.) 
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260. 1362. jún. 2. Kemlék 
[I.] Lajos király (H) új királyi adomány címén a Deua királyi vár kerületében 
lakó Almás-i Musad fia: László comes-nek – akit Dénes erdélyi vajda ajánlott 
figyelmébe ezen oláh (olachus) László és annak elődei számos, az uralkodónak 
és a királyi Szent Koronának tett hű szolgálata miatt –, fiainak: Péternek, Já-
nosnak, Laczko-nak és Musa-nak, valamint örököseiknek adományozza a 
Deua-hoz tartozó Zlasd királyi falvat minden haszonvétellel, főleg a Thytös 
nevű erdővel, annak régi és valós határai alatt, mások jogának sérelme nélkül. 
Emellett elrendeli speciális királyi kegyből, hogy mostantól Zlasd falu a tarto-
zékaival és az ott lakó népekkel együtt az ottani oláh falvak módjára (ad instar 
villarum olachalium parcium illarum) a királynak fizetendő adók (daciis et 
solucionibus collectarum) alól legyen szabad és kiemelt (exempt). László 
comes, a fiai és örököseik a királynak, miként a többi országlakos is, tartoz-
nak hűen szolgálni továbbra is. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagyob-
bik pecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. in Kemnek, oct. Asc. 
d., a. eiusdem 1362. 
 
K.: F. IX/3. 302–303. (Cornides II. 165–166. alapján); Densuşianu I/2. 71–72. 

(F. alapján) 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 78–79. 
R.: Doc. Val. 157–161; Erdélyi Okm. IV. 158. szám. 
 
 
261. 1362. jún. 2. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Péter, a királyi asztalnokok és bocsárok 
(cliciorum et Buchariorum) comes-e fia: Nagy (Magnus) Pál mester, hogy a 
Győr megyei Nagy Ech és Tarjan nevű birtokok tulajdonába – amiket neki a 
király nemrég (nuperrime) adományozott szolgálataiért – a királyi ember és a 
budai káptalan tanúsága által be akar menni. Ezért az uralkodó utasítja a káp-
talant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Jakab fia: Bede, a 
királyi aula ifja v. Balak fia: Pál királyi emberek valamelyike menjen e birto-
kokra a szomszédok összehívásával, járja be azokat régi határaik mentén, ahol 
szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, mások birtokaitól elkülö-
nítve ezek tulajdonába Pál mestert vezesse be és ezeket neki iktassa, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Pál ellenében a királyi 
jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, f. V. 
an. Pent., a. d. 1362. 
 
K.: F. IX/3. 303–304. (Eszerint a budai káptalan ue. évi jelentéséből, amiben 

Pál mesternek Tarjan okán a Beel-i apát ellentmondott.) 
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262. 1362. jún. 2. Haram 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Carasow megyei vicecomes és 
a szolgabírók tudatják, hogy Fevtelec-i Domokos fia: István kérésére kiküld-
ték emberüket: Sag-i Lászlót, aki FevTelec birtokon Kutrez-i Miklós fia: Mik-
lóst, annak fiait: Jánost, Istvánt és Lukácsot, valamint István egyéb szom-
szédait Feyvtelec birtok kelet felőli, Istvánt illető harmadrésze használatától 
és hasznai elvételétől tilalmazta. D. in Haram, f. V. diei Asc. d., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 963. (Kállay cs. lt. 1300. 1349.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 3 kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Krassó III. 48. 
R.: Temes I. 102; Kállay 1441. szám (máj. 26-i dátummal); Doc. Val. 161–162. 
 
 
263. 1362. jún. 2. Haram 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Caraso megyei vicecomes és a 
szolgabírók tudatják, hogy Fevtelec-i Domokos fia: István kérésére kiküldött 
emberük, Bayla-i Pethev fia: János nyíltan és titokban megtudta, hogy Kutrez-i 
Miklós fia: Miklós elűzte István birtokáról annak 3 jobbágyát: Druguzlov-t, 
Miloch-t és Vezlin-t, és ezzel Istvánnak 16 márka kárt okozott. D. in Haram, 
f. V. fe. Asc. d., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 964. (Kállay cs. lt. 1300. 1348.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 2 kerek zárópecsét körvonala, egynek töredékei. 
K.: Krassó III. 47. 
R.: Kállay 1442. szám. (máj. 26-i dátummal) 
 
 
264. 1362. jún. 2. 
A zágrábi káptalan tudatja, hogy [I.] Lajos király titkospecsétjével ellátott 
parancslevelének megfelelően János fia: Jakab királyi emberrel kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat: Andrioli Mihály mestert, akik az egyik napon (f. 
…… nunc preterita) a szomszédok jelenlétében a Varosd megyei Velexouch 
és Tornische birtokokat – amik Chuz (dict.) János mester, Horváto. és Dalmá-
cia egykori bánja Byztriche nevű várához tartoznak – régi határaik mentén 
bejárták a szükséges helyeken új határjeleket emelve, és mások birtokaitól 
elkülönítve iktatták ezeket János bánnak [!], nem lévén ellentmondó. A birto-
kok határai, ahogy a királyi és káptalani emberek írásban (in registro) elvitték 
a káptalannak: Crapina folyónál Farkas, Donk, Benedek és Petes 
Gremcherouch nevű birtoka; wlgo Requithye nevű fák; árok (fossatum) egy 
útig, ami Bathyna felé tart; Bukouch mellett Tul fa; út Bathyna-i Jakab fia: 
Miklós határáig (és innen a határjelek helyein az egyik határjel mindig János 
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báné, a másik Miklósé); völgy; hegynél mocsár; ue. hegy oldala; domb; ue. 
domb oldala; Beruenna nevű patak; hegy; nagy út; Cherfa fa mint régi határjel; 
Moztische nevű régi árok; berek; Bathyna patak (e birtokok eddig szomszé-
dosak Miklóssal); szentdomokosi (S. Dominicus) Jakab fia: Domokos határai 
a Bathyna pataktól; Crapina folyó. Erről a káptalan függőpecsétjével megerő-
sített oklevelet bocsát ki. D. oct. Asc. d., a. eiusdem 1362. 
 
Fk.: Dl. 33 970. (NRA. 1598. 21.) Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölések. Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 234–236. 
 
 
265. 1362. jún. 3. Pozsony 
Konya mester [pozsonyi comes] előtt jún. 3-án (f. VI. an. Pent.) Cheufalua-i 
Egyed fia: András a frater-e, az Omode és Lathard jobbágyai által megölt 
László halála ügyében elégtételt követelt, mire Scyrdahel ~ Scyridahel-i And-
rás fia: Tamás (Omode mester nevében) és Gerschokay-i György (Lathard nevé-
ben) ezen első időpontról az ország szokása szerint annak quind.-ját (jún. 17.) 
kérték [a per folytatására]. Omode és Lathard a jobbágyaikat, Palcha fia: Andrást 
és Miklós fia: Lőrincet nem állították elő. D. Posonii, ut supra, a. d. 1362. 
 
Á.: a 289. számú oklevélben. 
 
 
266. [1362. jún. 3.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: kérjék meg Fülöp [almissai várna-
gyot], hogy két hajójával (lignum) menjen Raguza flottájával együtt a város 
ellenfelei károsítására Cattaro ellen.  
 
K.: Mon. Rag. III. 195. (ezen dátummal) 
 
 
267. 1362. jún. 4. Esztergom 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes András testvér zobori apát-
nak: az apát a minap azt állította, hogy Syra és Colon falvak tizedei a zobori 
monostorhoz tartoznak, annak békés tizedében voltak az apát és elődei, az érsek 
pedig az apát ismeretében és szavában bízva erről neki oklevelet bocsátott ki, de 
az érsek most az esztergomi káptalan és számos más egyházi (idoneus) személy 
megbízható elmondásból megtudta, hogy Colon és Syra falvak tizedei mindig is 
az esztergomi káptalanhoz tartoztak, a tizedek beszedésében és békés birtoká-
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ban emberemlékezet óta a káptalan volt. Mivel az érsek a káptalant a jogaiban 
meg akarja őrizni, kiközösítés terhe alatt utasítja az apátot, hogy a mondott fal-
vak tizedeibe ne merészeljen semmi módon bemenni, hanem ha ezekről (ahogy 
az érseknek állította) oklevelekkel rendelkezik, akkor azokat júl. 1-jén (oct. 
Johannis Bapt.) az érsek v. annak vikáriusa előtt haladéktalanul mutassa be. D. 
Strigonii, in vig. Penth., a. d. 1362. 
 
Á.: a 322. számú oklevélben. 
 
 
268. 1362. jún. 5. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) Szűz Mária iránti odaadása miatt az általa ezen Boldog-
ságos Szűz tiszteletére épített óbudai kolostornak, az apátnőnek és az ottani 
klarissza rendi apácáknak adományozza örökre a Pylis megyei Bekasmegyer 
birtokon levő, a királynéhoz vásárlással jutott birtokrészt, minden haszon-
vétellel, a birtokrész teljes jogát és tulajdonát rájuk ruházva. Erről kettőspecsét-
jével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. in Wyssegrad, in fe. 
Penth., a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 5127. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Vet. Buda 14. 7.) Hát-

lapján középkori kezektől tárgymegjelölések, Bekasmeger ~ BekasMegyer 
névalakkal. Függő kerek kettőspecsét és lila fonata. 

Má.: 1-2. Ue. jelzet alatt, újkoriak. 
K.: F. IX/3. 318–319. 
R.: Bártfai Szabó, Óbuda 85; Pest m. 369. szám. (júl. 5-i dátummal) 
 
 
269. 1362. jún. 6. 
A váradi káptalan előtt Gyluska-i Mihály fia: Márton tiltakozott Warada-i János 
fiai: Miklós és Domokos nevében, hogy miként ők sokak megbízható elmon-
dásából megtudták, Jób fia: Miklós, a fiai és ezen Domokos fiai Budun birtokot az 
ő megkérdezésük nélkül másoknak akarják eladni, az ő joguk sérelmére, holott e 
birtok megvásárlása szomszédság okán az ország szokása szerint őket illeti, ezért 
Miklóst, a fiait és Domokos fiait Budun birtok elidegenítésétől Márton tilalmazta 
János fiai nevében. D. f. II. p. Penth., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 304. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 351.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 208. 
R.: Z. VII/1. 184. 
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270. [1362. jún. 6.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa eltérő határozatai: mondják meg zárai (Jadra) 
Fülöpnek, hogy Raguza mindig békét akart kötni, és kérjék, hogy menjen ez 
ügyben [Cattaróba] azon szavakkal és fenyegetésekkel, amik hasznosnak tűn-
nek számára a béke elérésére a bántól kapott megbízásának megfelelően (tö-
rölve); kérjék Fülöpöt, hogy menjen Cattaroba békét kötni, mivel Raguza azt 
akar; kérjék, hogy halassza el a Cattaróba indulást, amíg megjön a szerb király 
(imperator Sclavonie) követe és Raguza megtudja a király szándékát. 
 
K.: Mon. Rag. III. 196. (ezen dátummal) 
 
 
271. 1362. jún. 8. Bécs 
Mátyás testvér, az ágostonos rendi remete testvérek generális perjele Benedek 
fia: István mesternek (magnificus et strennuus miles), valamint feleségének és 
gyermekeinek: István kérésére és a rendjük iránti odaadása miatt részelteti őket 
rendjük miséiben és javaiban, valamint speciális kegyből megengedi, hogy ami-
kor bármelyikük halálát a generális káptalannak hírül hozzák, számára is az 
járjon kegyesen (devote), ami a rend elhunyt testvéreinek szokott. Erről pecsét-
jével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Wienne, a. d. 1362., die 8. mensis Jun. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 49 716. (Rumy cs. lt. 56. 56.) Függőpecsétre utaló bevágások. 
 
 
272. 1362. jún. 9. Haram 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Carasow megyei vicecomes és 
a szolgabírók Geuluez-i Domokos fia: István kérésére kiküldték emberüket, 
Bayla-i Petew fia: Lászlót, aki Fevtelec birtokra menve Fevtelec-i Miklós fia: 
Miklóst, annak fiait: Jánost, Istvánt és Lukácsot, valamint a hozzájuk tartozó-
kat tilalmazta attól, hogy Istvánnak a Fevtelec-en levő birtokrésze kelet felőli 
harmada hasznait beszedjék. D. in Haram, f. V. an. Barnabe, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 965. (Kállay cs. lt. 1300. 1347.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Gevluez és Feutelec névalakokkal), valamint 2 záró-
pecsét töredékei, egynek körvonala. 

K.: Krassó III. 48–49. 
R.: Temes I. 102; Kállay 1443. szám. 
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273. [1362. jún. 9.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: adjanak egy nemest Fülöp mellé 
Cattaróba. Hagyják meg a raguzai gálya kapitányának, hogy a gályával együtt 
csatlakozzon hozzá.  
 
K.: Mon. Rag. III. 196. (ezen dátummal) 
Megj.: Fülöp (Philippus de Nosdronia) ezért az útjért 70 dukátot kapott. Mon. 

Rag. III. 198. 
 
 
274. 1362. jún. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Zynuzlow-i Mihály 
fia: Péter nevében, hogy júl. 5-én (in die Penth.) az ő Encench nevű birtokáról 
Batur-i Bereck fia Miklós fia: Miklós hatalmaskodva elvitte az ő 7 ökrét. Ezért 
a nádor kéri az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Nogfalua-i Tamás fia: Gergely v. Gaath-i Balázs v. Mendzenth-i Péter fia: 
János v. Albeus-i László fia: Márton nádori ember tudja meg erről az igazsá-
got, idézze meg Miklóst a nádor elé Péter ellenében, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. VI. an. S. Trinit., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 966. (Kállay cs. lt. 1300. 1356.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1444. szám. 
 
 
275. [136]2. (?) jún. 11.  
A vasvári káptalan előtt Kueszorm-i Orbán leánya: Cecília, Sye-i Zeles (dict.) 
Miklós özvegye bemutatta a káptalan régi pecsétjével ellátott, privilegiális 
oklevelét (1323. dec. 19., l. Anjou-oklt. VII. 673. szám), amit kérésére és kirá-
lyi írásos parancsból neki szó szerint átírnak új függőpecsétes és chiro-
graphált oklevelükben. D. in fe. Bar…… ap., a. ….. agesimo secundo, amikor 
András mester prépost, Domokos mester éneklő-, János mester őrkanonok, 
Miklós mester dékán. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Sennyey cs. lt. Oklevelek 27. 10. (Df. 253 122.) Hiányos. 

Függőpecsétre utaló bevágás és plicatura. Felül chirographált (ABC).  
Megj.: OL-adatbázis 1342. jún. 11-re keltezi, de 1362. évi dátuma való-

színűbb, mivel 1363 októberében is Domokos volt az éneklőkanonok, l. 
Df. 279 103. (Kóta 132. szám) 
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276. [1362.] jún. 11. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi Dombro-i Márton [fia:] Márk zágrábi egyházmegyei 
papnak, hogy [meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbo-
csánatot adhasson]. D. Avinione, III. Id. Jun., [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 609v. (Df. 289 704.) 
 
 
1362. jún. 12. : 1248–1256. nov. 6. előtt (1252?) 
Roland nádor, pozsonyi comes 1362. jún. 12-én (oct. Pent., a. d. 1362.) kelt privile-
giális oklevele. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1367. máj. 19. Dl. 48 587. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 78.) 
Megj.: Az oklevél keltezésére l. Szőcs T., Nádor 112. szám. 
 
 
277. [1362.] jún. 12. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 239. szám) 
Verboch-i Miklós fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul János test-
vért, akik jún. 3-án (f. VI. an. Penth.) az egri káptalannak bemutatták a király 
másik, Zolona-i Lorand fia: László ügyében és Lengend-i László ellenében 
kiadott levelét, és ugyanott Lengend-i Lászlót személyesen megtalálva őt meg-
idézték (evocare) Lorand fia: László ellenében a királyi jelenlét elé jún. 19-re 
(quind. Penth.). D. oct. Penth., a. supradict. [1362.] 
 
E.: Dl. 64 063. (Kapy cs. lt. 58.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: 
[Ni]colaus filius Fyntha cum Jazou comitatus Heweswywariensis. 

 
 
278. 1362. jún. 12. 
A vasvári káptalan előtt Ilona (a Wesprim megyei Ayka-i Balázs fia: Jakab és 
annak néhai felesége: Ilona nemes asszony leánya) az őt a leánynegyede, va-
lamint anyja: Ilona hitbére és jegyajándéka okán apja: Jakab birtokrészének 
fele után az ország szokása szerint járó jogai fele ügyében nyugtatta Ayka fia: 
Andrást, Ayka-i Alaph fia: Istvánt és leszármazottaikat, mivel Andrástól és 
Istvántól egyenlő arányban megkapott összesen 4 márka és 4 pensa széles 
bécsi dénár készpénzt (minden márkát 10 pensa-val számolva). D. oct. Penth., 
a. d. 1362. 
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E.: Dl. 66 151. (Thaly cs. lt. 79.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-
megjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 

 
 
279. 1362. jún. 13. 
A győri káptalan előtt egyrészről Laak-i Ector fia: György mester, másrészről 
Perechke-i Illés fia: Demeter (akinek személyéről Poky-i Deseu fia: Miklós 
mester biztosította a káptalant) megvallották, hogy a királyi hadoszlás kihir-
detésének 100. napján (centesimo die proclamacionis residencie presentis 
exercitus regis) Perechke birtokra vezetnek 8 fogott bírót, és amit ott azok a 
káptalan tanúsága jelenlétében – akit mindketten közös költségen (expensa et 
remuneracione) vezessenek oda és vissza – az ő előadásaikat meghallgatva a 
birtokról döntenek, mindketten el kell fogadják, s ha ezt valamelyikük nem 
teszi, a másikukkal szemben párbajban elbukásban (succubitus duelli) marasz-
talják el. A döntés lefolyását a tanúság adja majd elő a káptalannak. D. f. II. 
an. Corporis Christi, a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 49 931. (Rumy cs. lt. 139. 43.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Prerechke névalakkal, ill. itt a centesimo die residencie presentis exercitus 
regis kifejezés szerepel), valamint kerek pecsét körvonala. 

 
 
280. 1362. jún. 13. 
A győri káptalan előtt egyrészről Laak-i Ector fia: György mester, másrészről 
Perechke-i Illés fia: Demeter (akinek személyéről Poky-i Deseu fia: Miklós mes-
ter biztosította a káptalant) megvallották, hogy mivel Demeter nemes személy, 
ezért egymás között olyan szövetséget (unionis confederacio) hoztak létre, hogy a 
Perechke birtok ügyében bárki ellen viselendő pereikben mindig együtt járnak el, 
azokat közösen képviselik, sosem külön. Ha valamelyikük a szövetségtől bármi-
kor is elállna, a másikukkal szemben párbajban elbukásban (succubitus duelli) 
marasztalják el. D. f. II. an. Corporis Christi, a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 49 932. (Rumy cs. lt. 139. 44.) Hátlapján kerek pecsét töredékei. 
 
 
281. [1362.] jún. 14. 
Péter prépost és a [Lel]ez-i Szent [Kereszt]-egyház konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 151. szám) Demeter 
királyi emberrel kiküldték tanúságul András testvért, akik ápr. 21-én, 22-én és 
23-án (f. V., f. VI. et sab. p. Passce d.) Zemlyn, Vyuar és Sarus megyékben 
nemesektől, nem nemesektől, és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől meg-
tudták, hogy Miklós fia: [lehúzva: Egyed] Konya [1361.] júl. 1-jén (f. V. p. 
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Johannis Bapt. a. prox. preterito) Budmer birtokon Demeter jobbágyon hatal-
maskodva 3 sebet ejtett. D. 3. die S. Trinit., a. prenotato. [1362.] 
 
E.: Dl. 5118. (NRA. 16. 57.) Felül hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (...magistro Ladislao de Ruzgun contra Konya filium 
Nicolai de Bodomer...), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
282. 1362. jún. 14. 
Péter prépost és a Lelez-i Szent Kereszt-egyház konventje Noghsemyen-i 
István fia: István famulus-a és képviselője: Chenk az ura nevében tiltakozott, 
hogy Imre fiai: Jakab és György a Heeg és Hemuch nevű birtokaikat el akar-
ják idegeníteni, ezért őket a birtokok eladásától, elzálogosításától és átörö-
kítésétől, másokat pedig azok elfogalásától és megszerzésétől tilalmazta. D. 3. 
die S. Trinit., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 967. (Kállay cs. lt. 1300. 1342.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Semyen magna névalakkal), valamint kerek zárópecsét 
töredékes nyoma. 

R.: Kállay 1445. szám. 
 
 
283. 1362. jún. 15. 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója 1362. jún. 15-én (4. 
die oct. Penth., a. d. 1362.) kelt oklevele a Simig-i konventnek [a Barathy-i 
birtokrészek felosztása és iktatása ügyében]. 
 
K.: HO. III. 329. Eszerint Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. nov. 14., annak 

Inkey József iharosberényi lt.-ában (F. 1. 18.) volt E.-je alapján, Tá.-ban. 
 
 
284. 1362. jún. 16. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje ki-
nyilvánítja, hogy egyrészről Bodrugh-i Péter fia: Waryo ~ Waryou (dict.) Bene-
dek, másrészről a Kyra-i nemesek között vita jött létre azon határok ügyében, 
amikkel Benedek a Posateleke nevű birtokát a Kyra-i nemesek birtoka felől el 
akarta különíteni, de végül, miként ez a konvent 1361. jan. 5-én (a. d. 1361., in 
vig. Epiph.) kiadott kötelezvénylevelében szerepel egyrészről Benedek 
szerviense: Meger (dict.) János az ura nevében a győri káptalan ügyvédvalló 
levelével, másrészről a Győr külvárosi (exterior civitas Iauriensis) Vörös 
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(Rufus) Pál polgár (Máté fiai: János és Miklós, Dénes fia: László, András fia: 
István, Egyed fia: János és Gergely fia: István, Kyra-i nemesek nevében a győri 
káptalan ügyvédvalló levelével) a konvent előtt megvallották, hogy a felek kö-
telezték magukat, miszerint a perben, amit Benedek a mondott ügyben a Kyra-i 
nemesek ellen akart indítani, az általuk kivezetendő 4 fogott bíró döntésének 
alávetik magukat, úgy, hogy amit azok jan. 20-án (quind. Epiph d.) a felek ok-
leveleit megtekintve döntenek, mindkét fél elfogadja, s ha valamelyikük a mon-
dott időpontban fogott bíróival és okleveleivel együtt nem jelenik meg, v. kép-
viselőit nem küldi oda, v. a döntést nem fogadja el, v. fogott bíróit a helyszínről 
visszahívja döntés nélkül, a bíró része nélkül 6 márkát fizessen a per kezdete 
előtt a másik félnek. Ezután a konvent a mondott oklevelet bemutató felek kéré-
sére a kitűzött időpontban kiküldte tanúságul notarius-át: István mestert a 
fogottbírói döntés meghallgatására, aki a felekkel visszatérve elmondta, hogy a 
mondott napon a monostor Olsuk nevű falujában NogEch-i Nagy (Magnus) 
Péter, Nema-i Péter fia: Kopaz, Azzunfolua-i Nemes (dict.) Miklós, András fia: 
Péter és számos egyéb fogott bíró előtt Woryou Benedek bemutatta a győri 
káptalan 1360. jún. 9-én (f. III. p. Corporis Christi, in a. prox. tunc elapso) kelt, 
a királynak szóló, kinyitott, majd Bubeek István comes országbíró pecsétfőjével 
ellátott jelentését a Suprun megyei Posateluke birtok határjelei bejárásáról és 
emeléséről, miszerint a káptalan a király levelét megkapva az abban foglaltak 
elvégzésére Alap-i György királyi emberrel kiküldte tanúságul karpapját, a Szt. 
Péter apostol-oltár rector-át: Andrást, akik [1360.] jún. 6-án (sab. p. Corporis 
Christi) Posatelek birtokot a szomszédok összehívásával bejárták, ahol őket 
nem tilalmazták, a régi határjelek mellé új határjeleket emelve (hj.: amikor Kyra 
birtok felől a Benedek állítása szerint hozzá tartozó Hetenolcha tó mellett határ-
jeleket akartak emelni, a Kyra-i nemesek ezt tilalmazták; Balenteleke és 
Ezlenmegy, ahol Benedek azt mondta, hogy Sarad harmada az ő Posateleke 
nevű birtokához tartozik, de mikor határjeleket akartak emelni, a Kyra-i neme-
sek ennek ellentmondottak; észak felé Lombar Tamás és Myke fia: Miklós 
Keych nevű birtoka). Erre a Kyra-i nemesek azt felelték, hogy ők azért tilta-
koztak azon a 4 birtokhelyen, ahol Benedek határjeleket akart emelni, mert e 
birtokrészek a tónál és a mondott földeknél nem Benedek Posateleke nevű bir-
toka határain belül fekszenek, hanem az ő Kyra nevű birtokuk határain belül. És 
bár a fogott bírók ezen birtokrészek mennyiségéről és mennyiségéről tájéko-
zódni akartak a felektől, de mivel háromszori kérdésükre Benedek a Kyra-i 
nemesekkel az ügyet Lombar Tamás, Banfolua-i Myke fia: Miklós (az ő 
szomszédaik) és Kalnuk-i János fia: Kosa esküjének vetették alá, ezért a fogott 
bírók a konvent tanúságával úgy döntöttek a felek akaratának és vállalásának 
megfelelően, hogy ha Tamás, Miklós és Kosa [1361.] márc. 3-án (in die medii 
Quadr.) a konvent emberei előtt a Mortunhaza-i Szt. Péter apostol-egyházban 
esküt tesznek arról, hogy azon birtokrészek, ahol Benedek határjeleket akart 
emelni, sosem tartoztak Benedek Posateleke nevű birtokához, hanem régtől 
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fogva a Kyra-i nemesek birtokához tartoztak, a konvent emberei az eskü utáni 
napon a szomszédok jelenlétében a vitás birtokrészeket (a szükséges helyeken 
határjeleket emelve) minden haszonvétellel a Kyra-i nemeseknek örökjogon 
iktatják; ha pedig az esküt nem teszik le, akkor azokat Benedeknek és birto-
kának hagyják és iktatják örök joggal. Amikor a konvent az eskü meghallga-
tására kiküldte tanúságul ezen István notarius-t (akit mindkét fél elfogadott), ő 
visszatérve elmondta, hogy bár Lombar Tamás, Myke fia: Miklós és Kalnuk-i 
Kosa a kijelölt időpontban a Mortunhaza-i egyházban a felek között vitás 
Hetenolcha, Balenteleke és Ezlenmegy birtokrészek ügyében a fogottbírói dön-
tésnek megfelelően készek voltak az esküt letenni a Kyra-i nemesek részére, de 
végül a felek úgy egyeztek meg örökre, hogy a Kyra-i nemesek a mondott birtok-
részek Posatelek birtok felőli negyedét és Sarad harmada negyedét minden haszon-
vétellel, szántóföldekkel, rétekkel és halászóvizekkel átadták örökre Waryo 
Benedeknek, aki a felsoroltak Kyra felőli háromnegyedéről lemondott, így ezek 
a Kyra-i nemeseknek maradtak, de mivel akkor a hideg idők és a sok hó (gelida 
tempora et nivium habundancia) miatt a birtokrészek között a szükséges határ-
jeleket nem tudták felemelni, ezt [1361.] ápr. 11-re (quind. Pasche) tűzték ki. 
Akkor a konvent a felek kérésére kiküldte tanúságul Benedek részére Domo-
kost, a Nylka-i egyház plébánosát, a Kyra-i nemesek részére pedig Lászlót, az 
Olsuk-i egyház plébánosát a birtokrészek osztálya és határjelei felemelése meg-
tekintésére, akik ápr. 11-én a szomszédok összehívásával Kyra birtokra mentek, 
ahol Hetenolcha, Balenteleke és Ezlenmegy birtokrészek negyedét és Sarad 
harmada negyedét az alábbi határokkal elkülönítve Bendeknek, mindezek ma-
radék részét pedig a Kyra-i nemeseknek átadták, a felek akarata és vállalása 
szerint; a felemelt határjelek helyei, miként ez a konvent emberei által a kon-
ventnek bemutatott registrum-ban szerepel: észak felől Ezlenmegy birtokon túl, 
ti. Mortunhaza birtok felől határjel, ami a Kyra-i nemeseket, kelet felől pedig 
Posateleke birtokot különíti el; dél felé 2 hold szántóföld között Balenteleke-n; 
ezen Balenteleke birtok Pomagh birtok felé; rét; tovább azonban a víztől és a 
sártól akadályoztatva a határjelek felemelésére akkor nem tudtak továbbhaladni; 
a felek saját jogaik beszedését a réteken és a Ferteuvize tóban Sarad és 
Hetenolcha birtokrészeken egészen Pomagh birtok határaiig [1362.] febr. 9-ig 
(ad oct. Purif. B. virg.) (mikor is fagyos időben a konvent emberei által a hatá-
rok elkülönítése biztosabban és alkalmasabban elvégezhető) mind a maguk, 
mind jobbágyaik nevében kölcsönösen engedik egymás között, hatalombajban 
való elbukás büntetése alatt (pena duelli facti potencialis) – miként mindezek a 
konventnek az ügy lefolyásáról szóló okleveleiben szerepeltek. Ezután a határok 
elkülönítését a felek a konvent oklevelével elhalasztották febr. 9-ről jún. 12-re 
(oct. Penth.), mikor is kérésükre a határjelek elhelyezésének befejezésére a 
konvent kiküldte tanúságul Mihályt, az Olsuk-i Szűz Mária-egyház plébánosát 
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és Tamást, a szentimrei (S. Emericus) egyház plébánosát, káplánjaikat, akik a 
szomszédok jelenlétében a vitás részek közötti vizekhez mentek, amiket a felek 
egyetértésével úgy osztották fel, hogy kelet, vagyis Posatelke föld felől a 
Hetenolcha víz negyedét, és Sarad tó harmada negyedét észak, ti. a Hydere víz 
felől Waryo Benedeknek, ezen vizek többi részét pedig Máté fiai: János és Mik-
lós, Dénes fia: László, András fia: István és Gergely fia: Bálint Kyra-i neme-
seknek hagyták örökre, elhelyezve a felek részei között határjelek helyett bizo-
nyos, nádból való jeleket a szükséges helyeken. A felek mindezzel megelé-
gedve tehát örökre megegyeztek birtokaik ügyében, de a nagyobb bizonyosság 
kedvéért mind Benedek, mind Máté fia: Miklós a maga és a többi Kyra-i nemes 
nevében a konvent előtt mindezt elfogadták és megerősítették, a per kezdete 
előtt kifizetendő 10 márka büntetés terhe alatt, ha valamelyik fél ezen mege-
gyezést visszavonná v. megsértené. Erről a konvent selyemfonaton függő pe-
csétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 
1362., amikor Syffrid apát, Péter perjel, Conrad prépost, Jakab kulcsár, Miklós 
őr-, Péter éneklőszerzetes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5025. (NRA. 1591. 9.) Hátlapján középkori kéztől német nyelvű fel-

jegyzés. Kerek függőpecsét és vörös fonata. 
K.: F. IX/3. 323–331; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 118–122. és 123–127.  
 
 
285. 1362. jún. 15. 
A Zuburium-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy Bubek ~ Bebek István comes országbíró nekik címzett, a pozsonyi 
káptalan érdekében kiadott döntéshozó oklevelének megfelelően (amit pecsét-
főjükkel ellátva a királynak visszaküldenek) az abban megnevezett Petheu fia: 
István királyi emberrel kiküldték tanúságul Demeter testvér papot, akik jún. 
12-én (oct. Penth.) a Banwlke-i nemesek birtoka és a pozsonyi káptalan Wlk 
nevű birtoka közötti földrészre mentek Lőrinc [fia:] Pál mester pozsonyi ka-
nonokkal (aki a káptalan nevében és ügyvédvalló levelével jelent meg), 
Banwlke-i István fiaival: Lászlóval és Mihállyal, valamint a szomszédokkal, a 
földrészt régi határai mentén bejárták, de mikor azt a káptalannak iktatni akar-
ták, István fiai a maguk és más Banwlke-i nemesek nevében ennek ellent-
mondottak. A földrészt ideiglenes jelekkel megjelölték, ahol azokat el tudták 
helyezni (signis pro metis positis ubi poni poterant), de a Duna nagy áradása 
miatt akkor elöntött földrészt (propter nimiam aque Danubii inundacionem 
ipsam terre particulam pro tunc perfluentem) királyi mértékkel nem tudták 
megmérni, hanem szemmel 80 holdnyinak tartva, mennyiségét és hasznait 
megtekintve fogott bírókkal az ország szokása szerint 16 pensa-ra becsülték. 
D. 4. die estimacionis prenotate, a. d. 1362. 
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E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. E. 14. 319. (Df. 228 031.) Hátlapján azonos és 
újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Kortárs kéztől: pro capitulo magister Laurencius canonicus eiusdem 
ecclesie cum procuratoriis litteris eiusdem pro ex in [!] Michael filius 
Petri personaliter octo annorum vel circa hoc ac Johannes filius Pauli pro 
se personaliter et pro Andrea [lehúzva: Colomano] ac Georgio fratribus 
suis necnon filiis Jacobi ac Thoma filio Cosme ac filiis Marci et filiis 
Stephani cum procuratoriis litteris Jauriensis comparuit, annotatum vero 
Stephanum filium Andree a prefato Michaele puero octo annorum 
minoris etatis esse procuratores utrarumque asseruerunt quam propter 
ipsius cause arduitatem sociorumque nostrorum nobiscum adiudicancium 
pacitatum [!] ad octavas Omnium Sanctorum nunc venturas.  

 
 
286. 1362. jún. 16. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) Jakch mester mosoni comes-nek, Owar-i várnagynak és 
helyetteseinek. Kálmán testvér, az Austria-i Szt. Kereszt-monostor apátja bemu-
tatta neki [I.] Károly király (H) privilégiumát a pozsonyi káptalan függő-
pecsétes átiratában, miszerint a monostor Magyaro.-i (in regno nostro) telkei 
(curia): Királytelke (curia Regis) a Lytta víznél és Újudvar (novum predium), 
más néven Newneygen, valamint Winden falu a Fertu tó mellett minden királyi 
collecta v. más taxacio alól mentesek (libere et exempte); e telkeken és faluban 
a halálesetet nem érintő ügyekben a monostor testvérei v. azok officialis-ai 
ítélkezhetnek; az ezekben lakó, a bíró által valamely főbenjáró vétek miatt ha-
lálra ítélt colonus-ok és jobbágyok javai a testvérek kezére kell háramoljanak. 
Az apát elpanaszolta a királynak, hogy Jakch és helyettesei e telkeken és falu-
ban számos jogtalanságot követtek el, mivel az ezekben felmerülő ügyekben, 
amikben a monostor officialis-ai kell bíráskodjanak, e telkek és falu szabad-
sága ellenére ítélkeznek, az ezekben lakó colonus-okat és jobbágyokat szokat-
lan és új taxacio-k kivetésével, valamint folyamatos descensus-okkal és az 
élelmek elvételével sújtják és zaklatják, hogy onnan távozniuk kell, ha a ki-
rály nem gondoskodik róluk. Mivel Lajos ezen monostor minden Magyaro.-i 
birtokát, főleg az itt felsorolt telkeket és falut a Szt. Kereszt iránti tisztelete és 
a monostor iránti speciális odaadása miatt (miként apja is megtette) királyi 
védelmébe és speciális oltalmába vette, és azt akarja, hogy az ezekben lakó 
népeknek senki jogtalanságot ne okozzon, ezért utasítja a címzetteket, hogy 
mostantól a mondott telkeken és faluban levő ügyekben (kivéve a halálesete-
ket) ne bíráskodjanak, hanem ezen ügyeket az apát és a monostor testvérei 
officialis-ainak engedjék ítélkezésre privilegializált szabadságuknak megfelelő-
en, az ezekben lakó és bírói ítélettel halállal sújtott emberek v. jobbágyok javait 
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ne foglalják el, az új (a címzettek által kitalált) taxacio-k és egyébféle terhek 
további kivetésétől álljanak el, az apátot, a monostor testvéreit, jobbágyaikat 
és colonus-aikat folyamatos descensus-okkal és az élelmek elvételével ne 
merészeljék zaklatni, hanem őket régi jogaikban és kiváltságaikban megőrizve 
minden zaklatóval szemben védjék meg a király személyében. Ugyanezen 
parancs érvényes minden jövőbeli mosoni comes-re, Owar-i várnagyra és azok 
helyetteseire is. D. Posonii, in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1362. 
 
Fk.: http://images.monasterium.net/img/StiAH/HeiligenkreuzOCist/StiAH_H

eiligenkreuzOCist_13620618-2.jpg A heiligenkreuzi monostor lt.-ában. 
Alján vörös viaszú kerek pecsét töredékei alatt: relacio domini episcopi 
Quinqueeclesiensis, hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Weis II. 268–269. (jún. 18-i dátummal) 
Megj.: I. Károly király oklevelét l. Anjou-oklt. IV. 586. szám (1317. okt. 2.), 

a pozsonyi káptalanét l. Anjou-oklt. XXVII. 424. szám (1343. jún. 23.). 
 
 
287. 1362. jún. 16. 
A Saag-i konvent 1362. jún. 16-án (in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1362.) 
kiadott oklevelében jelentette [I.] Lajos királynak, hogy parancslevelének 
megfelelően – emberük mutassa be Bubeek György mester Lyptou-i comes-
nek és ottani helyettesének a király másik, nekik címzett, Demenfeulde-i Be-
nedek, annak fiai és rokonai érdekében kiadott nyílt oklevelét, és amit ők azt 
megtekintve tesznek v. válaszolnak, a konvent írja meg – kiküldték István 
testvér papot, aki jún. 13-án (f. II. an. Corporis Christi) bemutatta Sándor fia: 
János Lyptou-i vicecomes-nek a király ezen nyílt oklevelét – miszerint a 
Lyptou megyei Demenfeulde-i Benedek fia: János a maga, apja: Benedek, a 
fiai és rokonai nevében elpanaszolta a királynak és anyjának, hogy Bubek 
(dict.) György mester Lyptou-i comes őket szabadságukban (libertas), amit 
addig zaklatás nélkül élveztek és amiről okleveleik vannak, nem őrzi meg 
(holott ezt ő maga ígérte meg nekik), őket szabadságukon túl zaklatja és jog-
talan szolgálatra (servicium inconsuetum) kényszeríti, miként ezt a király 
Lyptou megye szolgabírói oklevelében látta; ezért János panasza alapján az 
uralkodó megparancsolta György mester Lyptou-i comes-nek, a helyette-
sének, valamint egyéb comes-eknek és helyetteseiknek, hogy Benedeket, fiait 
és rokonait attól fogva a nekik adományozott addigi jogaikban és okleveles 
szabadságukban (miként azt maga György mester Lyptou-i comes is megí-
gérte) őrizzék meg és engedjék békésen megmaradni, és őket olyan szolgá-
latokra ne kényszerítsék, amikkel nem tartoznak –, amit a vicecomes elol-
vasott és az ura: Bubeek György mester nevében azt felelte, hogy György 
mester és ő maga is a király parancsának megfelelően Benedeket, a fiait és 
rokonait mostantól a nekik adományozott addigi jogaikban és okleveles sza-
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badságukban (miként azt György mester is megígérte) megőrzik és engedik 
békésen megmaradni, és őket olyan szolgálatokra nem kényszerítik, amikkel 
nem tartoznak.  
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1365. okt. 17. Dl. 107 822. (Madocsányi cs. lt. 1983. 6070.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, Tá alapján, újkori. 
 
 
288. 1362. jún. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
Egyed fia: László mester (Miklós esztergomi érsek familiárisa, esztergomi 
vicecomes-e és várnagya) és fivérei (uterinus frater): Pál és Lőrinc a király és 
a Symig-i konvent emberével [1361.] aug. 22-re (oct. Ass. virg. glor.) a királyi 
jelenlét elé perbe vonták Baraat-i Barleus-t, mivel az ellentmondott az örökös 
nélkül elhunyt Vrdung (dict.) Tamás fia: Péter és Ambrus fia: Jakab Baraat-on 
levő birtokrészei iktatásának, amiket a király Lászlónak és fivéreinek adomá-
nyozott. A per ezután perelsőbbség (prioritas termini) miatt nov. 8-ra (oct. 
OO. SS.), majd királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára (ad 
quind. residencie presentis exercitus regalis) lett halasztva az országbíró okle-
velével, de ennek ellenére időközben a király a pert mind Barleus szegénysége 
és a per gyorsabb lezárása miatt, mind a király elé álló felek akaratából a had-
oszlás 15. napjáról jún. 12-re (oct. Penth.) halasztotta el (az országbírónak 
bemutatott) oklevelével, úgy, hogy akkor a felek késlekedés nélkül jelenjenek 
meg az országbíró előtt, bemutatva neki a birtokrészekre vonatkozó okleve-
leiket. Akkor egyrészről László mester és fivére: Pál a maguk és Lőrinc nevé-
ben a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével, másrészről Barleus meg-
jelentek az országbíró előtt, akitől, mielőtt az ügyben döntést hozott volna, 
kérték a megegyezés lehetőségét, amit megkapva visszatértek és elmondták, 
hogy úgy egyeztek meg, hogy Baraath-i Barleus átengedte Péter és Jakab 
Baraath-on levő birtokrészei felét minden haszonvétellel Lászlónak, Pálnak, 
Lőrincnek és örököseinek, a birtokrészek másik felét pedig László és fivérei 
Barleus-nak és örököseinek hagyták, vállalva, hogy őket rokonaikkal és famu-
lus-aikkal szemben mind a birtokrészek fele, mind Barleus saját birtokrésze 
kapcsán lehetőségeik szerint megvédik. Erről az országbíró függőpecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Lászlónak és fivéreinek. D. in 
Wyssegrad, 6. die oct. Penth., a. d. 1362. 
 
K.: HO. III. 179–181. (Egykori E.-je alapján, ami Inkey József iharosberényi 

lt.-ában volt. F. 1. 13.) 
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289. [1362.] jún. 17. Pozsony 
Konya mester pozsonyi comes előtt egyrészről Cheufalua-i Egyed fia: András, 
másrészről Teydi-i Andich (a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével 
Omode és Lathard nevében) bemutatták a comes perhalasztó levelét (l. 265. 
szám), amit meghallgatva András a frater-e: László halála ügyében elégtételt 
követelt magának, azt állítva, hogy László gyilkosai Palcha (dict.) András és 
Miklós fia: Lőrinc, Omode és Lathard jobbágyai. Andich erre az ország szo-
kása szerint ezen második időpontról újabb quind.-t kért, amikor Omode és 
Lathard személyesen megjelennek. Ezért, miként az ország rendje megkívánja, 
a comes az ügyet egy újabb quind.-ra, júl. 1-jére (oct. Johannis Bapt.) halasz-
totta. D. Posonii, f. VI. p. Corporis Christi, a. ut supra. [1362.] 
 
E.: Dl. 48 585. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 76.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
290. 1362. jún. 19. 
A váradi káptalan tudatja, hogy [I.] Lajos király (H) parancslevelének meg-
felelően (l. 212. szám) Sarmassag-i Egyed királyi emberrel kiküldték tanú-
ságul karpapjukat: Simont, akik Balázs fia: Jánoshoz és Lőrinc fia: Jánoshoz 
menve a király szavával megkérdezték tőlük, hogy a mondott birtoknegyedet 
megveszik-e azon áron, ahogy azt idegeneknek (extranei) el lehet adni, mire 
ők azt állították, hogy a birtokrészt nem akarják megvenni. Ezután Vorsolch-i 
Tamás fia: Miklós bemutatta a káptalannak Lajos király 1361. évi oklevelét, 
miszerint Tamás fia: Miklós a vaksága és szüksége miatt mondott birtoka 
negyedét el akarja adni, és mivel annak megvásárlása rokonság (patruelis 
fraternitas) miatt a leginkább Vorsolch-i Balázs fia: Jánost, ezen Miklós 
patruelis frater-ét illeti, a király megparancsolta Jánosnak, hogy az oklevél 
kézhez vételétől számított 15. napig e birtoknegyedet további haladék nélkül 
vásárolja meg Miklóstól azon áron és értéken, ahogy azt idegeneknek el lehet 
adni, s ha ezt nem teszi, a királyi kegyesség (clemencia), együttérezve Miklós 
vakságával, speciális kegyből megengedi Miklósnak, hogy e birtokrészét az idő-
pont elmúltával eladhassa bárki másnak, akinek tudja, János és a szomszédok 
ellentmondása ellenére is. Mivel tehát Balázs fia: János a birtokrész megvá-
sárlását elutasította, Miklós a káptalan előtt megvallotta, hogy Vorsolch birtok 
Carasna folyó melletti északnyugati negyedét (ti. saját örökjogú része felét, 
amit 78 forintért Kusal-i Jakch mesternek és frater-ének: Miklósnak elzálo-
gosított) minden haszonvétellel – kegyúri jog, telekhelyek, malmok, folyók, 
erdők, művelt és nem művelt földek, kaszálók, rétek, bozótok (rubetum), ber-
kek, szántóföldek – a király mondott oklevelének megfelelően 100 forint 
készpénzért, 93 forint becsértékért (cum estimacione condigna), 10 ménesbeli 
lóért, 10 múltévi és 10 ezévi csikóért, valamint 2 igáslóért eladta Jakch-nak és 
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örököseinek, a királyi és a káptalani emberekkel a birtokrész tulajdonába 
Jakch mestert iktatva, minden jogát és tulajdonát abban Jakch-ra és örököseire 
ruházva, azokból magának, frater-einek és rokonainak semmit meg nem tart-
va, és ígérve, hogy Jakch-ot és örököseit a birtokrészben békésen megőrzi. 
Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 
domin. p. Corporis Christi, a. d. 1362., amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, 
István éneklőkanonok, az őrkanonokság üresedésben. Arenga. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wesselényi cs. görcsöni lt. Oklevelek 19. 14. (Df. 254 793.) 

Hátlapján középkori (Varsolch névalakkal) és újkori kéztől (eszerint a birtok 
Kraszna megyei) tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét és fonata. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 81–82. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 159. szám. 
 
 
1362. [! : 1366.] jún. 20.  
[I.] Lajos király 1362. [! : 1366.] jún. 20-án (XII. Kal. Jul., a. d. 1362.), uralkodása 26. [!] 
évében kiadott privilegiális oklevele, ami átírta és megerősítette [I.] Károly király 1317. 
máj. 25-én, uralkodása 17. évében kelt (l. Anjou-oklt. IV. 473. szám), [II.] András király 
1224. évi oklevelét (l. Reg. Arp. 413. szám) átíró és megerősítő privilegiális oklevelét.  
 
Tá.: Guti Ország Mihály nádor, 1478. ápr. 24. > II. Ulászló király, 1492. nov. 24. 

Arhivele Statului Cluj. Beszterce város lt. Beszterce város tanácsa. Oklevelek 
182. (Df. 247 417.) 

Megj.: 1366. évi helyes keltezésére l. Df. 244 583. 
 
 
291. [1362. jún. 22.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: vegyék a város (comune) kezébe 
azokat a dénárokat, amiket Senchus küldött fivére: Gradoe kiszabadítása érde-
kében. Küldjenek egy ember Dalmácia bánjához Gradoe ügyében.  
 
K.: Mon. Rag. III. 199. (ezen dátummal) 
 
 
292. [1362. jún. 22. Trau] 
Küldjenek követeket a bánhoz annak levele kapcsán, amit Novacus comes 
mutatott be. De ne erősítsenek meg semmit a Magyaro.-i (H) követeik vissza-
térése előtt.  
 
K.: Smič. XIII. 236. (Starine XIII. 236. alapján, ezen dátummal) 
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293. 1362. jún. 24. 
A Scepsy-i káptalan 1362. jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362.) 
kiadott privilegiális oklevele, ami átírta saját, 1326. febr. 22-én kelt nyílt okle-
velét (l. Anjou-oklt. X. 65. szám). 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1382. máj. 16. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Ok-

levelek. Met. Scep. 3. 1. 6. (Df. 262 664.) 
 
 
294. [1362.] jún. 24. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi Mihály [fia:] Tamás veszprémi egyházmegyei laikus-
nak, hogy [meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot 
adhasson]. D. Avinione, VIII. Kal. Jul., [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 617r. (Df. 289 706.) 
 
 
295. [1362. jún. 24.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: mondják meg a bánnak, hogy meny-
nyi [dukát] van a város kezében jelenleg Gradoe kiváltására, remélve, hogy 
Sencus elküldi a többit is, amit ígért. Jelenleg a városnál van dénárokban és 
más ezüstjavakban kb. 3000 dukát és egy bebörtönzött magyar (carceratus 
Hungarus).  
 
K.: Mon. Rag. III. 199–200. (ezen dátummal) 
 
 
296. [1362. jún. 24.] 
[Raguza városa a dalmáciai bánnak:] Senchus a fivére: Gradoe kiváltására ed-
dig elküldte Raguzába a bán egy fogoly famulus-át és mintegy 3000 dukátnyi 
pénzt és ezüstöt. Senchus és Gradoe rokonai felajánlották, hogy a többit is 
továbbítják. A város kéri a bánt, hogy famulus-ai őrizete alatt Gradoe-t küldje 
el Raguzába, akiknek parancsolja meg, hogy Gradoe-t ne engedjék ki a kezük-
ből, amíg meg nem kapták a bán teljes pénzét és a mondott magyart. Jelen levél 
bemutatására polgártársukat, Çive Desseni-t küldik a bánhoz, akinek szavainak 
adjon hitelt. 
 
K.: Mon. Rag. III. 200. (dátum nélkül, a jún. 24-i határozatok után) 
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297. 1362. jún. 25. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) az ország (res publica) jó állapota érdekében jelen okle-
velével biztosít minden újhelyi (Nova Civitas) polgárt, akik országába 
(dominium), főleg Sopprunium-ba mennek, hogy alattvalói ezen polgárok 
közül senkit sem tartóztatnak fel (arrestare) javaikban v. személyükben jogta-
lanul v. másnak az adósságáért, hanem pereiket azon városban kell a jog sze-
rint befejezni, ahová tartanak, oly módon, hogy az újhelyi polgárok a király 
területein bárhol is levő öröklött és ingó javaikban saját régi szabadságaikat 
(libertas), jogaikat és szokásaikat élvezzék, minden jogtalan (insoliti) rendel-
kezéstől (constitucio), adótól (exaccio) és conservacio-tól teljesen mentesen, 
miként viszonzásul Rudolf, Austria, Stiria és Karinthia hercege is biztosította 
ugyanerről a Supprun-i királyi polgárokat. Ezért a király megparancsolja min-
den mostani és jövőbeli kapitányának, bárójának, officialis-ának és bírójának, 
hogy ezen oklevél tartalmával szemben ne járjanak el semmi módon. D. 
Posonii, sab. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
E.: StA. Wiener Neustadt. Magyar vonatkozású iratok 4. 1. (Df. 286 411.) 

Hátlapján kerek pecsét körvonalában: relacio Johannis magistri 
thauarnicorum nostrorum filii condam palatini. 

Má.: 1. Uo. 18. 67. 70. (Df. 286 439.) Újkori. Ugyanitt 4 darab újkori német 
nyelvű fordítás és egy újkori német nyelvű kivonat is. 

       2. Dl. 5128. (NRA. 725. 6.) XVII. századi.  
R.: Lichnowsky IV. 392. szám 
 
 
298. 1362. jún. 25. Pozsony 
Rudolf, Austria, Styria és Karinthia hercege az ország (res publica) jó állapota 
érdekében jelen oklevelével biztosít minden Supron-i polgárt, akik országába 
(dominium), főleg Újhelyre (Nova Civitas) mennek, hogy alattvalói ezen pol-
gárok közül senkit sem tartóztatnak fel (arrestare) javaikban v. személyükben 
jogtalanul v. másnak az adósságáért, hanem pereiket azon városban kell a jog 
szerint befejezni, ahová tartanak, oly módon, hogy a Supron-i polgárok a her-
ceg területein bárhol is levő öröklött és ingó javaikban saját régi szabadságai-
kat (libertas), jogaikat és szokásaikat élvezzék, minden jogtalan (insoliti) ren-
delkezéstől (constitucio), adótól (exaccio) és conservacio-tól teljesen mentesen, 
miként viszonzásul [I.] Lajos király (H) is biztosította ugyanerről az újhelyi pol-
gárokat. Ezért a herceg megparancsolja minden mostani és jövőbeli kapitányának, 
bárójának, officialis-ának és bírójának, hogy ezen oklevél tartalmával szemben ne 
járjanak el semmi módon. D. Posonii, sab. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362.  
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E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 178. (Df. 201 812.) A dátum 
után: Leutoldus de Stadek. Hátlapján középkori német (Ruedolf, Odenburg 
és New Stat névalakokkal) és újkori latin nyelvű tárgymegjelölések, vala-
mint kerek pecsét körvonala. 

K.: Házi I/1. 126–127. 
R.: Horváth M., MTT IX. (1861) 121. 
 
 
299. 1362. jún. 26. Zára 
Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. (regnum Dalmacie et Croacie) bánja 
egy birtokhatárpert – mivel jelenleg a király szolgálatában van elfoglalva és 
az ítélkezésben nem tud személyesen részt venni – egyes zárai rector-ok és 
polgárok (mint általa a maga személyében kijelölt bírók) ítélkezésére bíz. D. 
Jadre, 3. die Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
K.: Smič. XIII. 236–237. (Zárában volt E.-je alapján.)  
 
 
300. [1362. jún. 27.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: jelöljenek ki öt embert, akik találják 
ki, hogyan és miként kell válaszolni a magyar (H) királynak a házasságról 
(matrimonium) írt levelére, és egy másik levelére is, amit Yvanisius félretá-
jékoztatása miatt (pro mala informacione Yvanisii) küldött. Amit kigondolnak 
ezekről, tárják a nagyobb tanács elé júl. 2-án (die sab. prox.). A kijelöltek 
között ott van Marinus de Mençe és Laurencius de Volcasso.  
 
K.: Mon. Rag. III. 199–200. (ezen dátummal) 
 
 
301. 1362. jún. 28. Zágráb 
Kanisa-i Lőrinc fia: János mester Leua-i várnagy, Bors-i comes, [I.] Lajos ki-
rály (H) által kinevezetten Szlavónia honorbirtokosa (occupator honoris banatus 
regni Sclauonie) igazolja, hogy számos nemes kérésére elengedi annak a béke-
bírságnak a felét, amivel neki Chanouch-i Imre fia: Dénes tartozott, mivel Dé-
nes a Vrathna-i János fiai: András és György ellen Leustach, Szlavónia egykori 
bánja előtt indított perben jún. 20-án (2. die quind. Penth.) immár az ő: János 
mester engedélyéből megegyezett János fiaival. Jelen oklevelet pecsétje hiánya 
(absencia) miatt János dubicai (Dubychensis) főesperes pecsétjével látja el. D. 
Zagrabie, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 103 313. (Batthyány cs. lt. j. n.) Papír. Hátlapján mandorla alakú pe-

csét töredékei. 
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302. 1362. jún. 28. 
A váradi káptalan előtt egyrészről Zarazberuk-i Desew fia: Mihály, más-
részről Mihály fia: László és Mykula-i János fia: Tamás elmondták, hogy a 
Zathmar megyei Zarrazberuk birtokon levő részeiken (ami frater patruelis-
üktől, László fia: Jánostól leszármazás jogán háramlott rájuk) ezen osztályt 
tették: egy egysorú utca (vicus simplicis ordinis) ezen frater patruelis-ük tel-
kétől (fundus curie) és azzal együtt Mihálynak jutott, a másik egysorú utca az 
előzővel szemben László és Tamás jogába és tulajdonába került; Both (dict.) 
Egyed háza mellett 2 telek Mihályé lett, azoktól egy egysorú utca Lászlóé és 
Tamásé; a felek bármelyike a maga részére még telepíthet jobbágyokat; a 
kegyúri jogot közös használatra hagyták. Az ue. megyei Syma birtokon levő 
részüket (ami szintén Jánostól jutott hozzájuk örökjogú leszármazással) úgy 
osztották fel, hogy egy egysorú utca (kivéve 3 telket, amik Lászlónak és Ta-
másnak jutottak) Mihályé lett, a másik egysorú utca Nemes (dict.) Demeter 
háza nélkül László és Tamás jogába és tulajdonába jutott. Az ezen birtokré-
szekhez tartozó usualis földek negyedét László és Tamás v. jobbágyaik hasz-
nálhatják. D. in vig. Petri et Pauli, a. d. 1362. 
 
Má.: Dl. 72 374. (Mándy cs. lt. 1. A.) XVIII. századi. 
R.: F. IX/3. 688–689. 
 
 
303. 1362. jún. 29. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről Nogmarton-i Simon fia Lőrinc 
comes fia: Miklós (Nykwl ~ Nykul ~ Nyklin ~ Niklin) mester, másrészről 
István bán fia: Imre királyi lovászmester, és Miklós elmondta, hogy mivel 
bizonyos sürgető feladatai fedezésére elköltötte azt az 1000 talentum kész-
pénzt, amit egykor apja: Lőrinc mester és Pál comes országbíró adtak ezen 
Imre mester feleségének: Katalin nemes asszonynak (Lőrinc mester leányá-
nak, Miklós leánytestvérének), és jelenleg az összeget készpénzben Katalin-
nak visszaadni nem tudja, ezért a Suprun megyei Perdan [!] birtokon levő 
részét, valamint a Kwesd nevű birtokán levő vámja felét ezen 1000 talentum-
ért elzálogosította Imre lovászmesternek, úgy, hogy amikor Miklós, v. örö-
kösei és vérrokonai a birtokrészt és vámfelet Imrétől ki tudják váltani, ezt 
megtehetik a mondott pénzösszegért, amit Imre v. leszármazottai, megkapva a 
birtokrészt és a vámfelet, vissza kell adjanak. Imre mester a maga és felesége 
nevében vállalta, hogy ők az atyai javakból Katalinnak járó leánynegyedet 
sosem követelik Miklóstól. D. Posonii, in fe. Petri et Pauli, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 5129. (NRA. 1591. 10.) Hátlapján középkori kéztől: Pordan, valamint 
kerek pecsét töredékei. 

K.: F. IX/3. 315–316. 
 
 
304. 1362. jún. 29. Pozsony 
[I.] Lajos királytól (H) kérte az Abawywar megyei Gwnyw-i Barnabás fia: 
Márk, hogy őt a levelesítéstől (a labe et nota proscripcionis), amibe elmon-
dása szerint Konth Miklós nádor (regni nostri palatinus) színe előtt esett, 
mentse fel királyi kegyességből (benignitas, pietatis clemencia). Az uralkodó 
megfontolva, hogy a királyok szívében könyörületességnek és kegyességnek 
kell lakoznia, Márkot királyi kegyességből és speciális kegyből a levelesítés 
alól felmenti, teljes megbocsátást adva fejének és birtokainak, érvénytelenítve 
a levelesítése ügyében kiadott összes registrum-ot és oklevelet, de Márk mos-
tantól mindig ügyeljen, hogy a vétkezéstől (nociturnitatis arte) távol tartsa 
magát. Az uralkodó utasítja a nádort, az országbírót, helyetteseiket, a megyés-
ispánokat (comes parochialis), a szolgabírókat, és általában az ország minden 
bíróját és jogszolgáltatóját, hogy Márk felett ezen, általa neki megbocsátott 
levelesítése ügyében ne ítélkezzenek, bíróságuk elé állni ne kényszerítsék, 
személyében és javaiban semmilyen módon ne kárhoztassák. D. Posonii, in fe. 
Petri et Pauli, a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 83 291. (Bárczay cs. lt. 25. 4.) Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölések, valamint kerek pecsét körvonalában: relacio magistri 
Demetrii litterati. 

 
 
305. 1362. jún. 29. Pozsony 
[I.] Lajos királynak (H) Barakcha-i Jakab fia: Miklós mester Makouicha-i 
várnagy hű szolgálatait előadva a Poson megyei Hydeghet birtokról azt állítot-
ta, hogy az egykor rokonáé, az örökös nélkül elhunyt Bende fia: Iwan-é volt, 
emiatt az csakis őt illeti, és amennyire a birtok a királyi adományozási jog-
körhöz tartozhat örökös nélküli elhalálozás okán, azt az uralkodó neki és fivé-
reinek (uterinus frater): Istvánnak, Tamásnak és Lászlónak adja örökre. Mivel 
a király nincs tisztában a birtok minőségével, mennyiségével, és hogy adomá-
nyozási jogköréhez tartozik-e, utasítja a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében Zygy-i Beke v. Pethew fia: Péter királyi em-
ber a szomszédok összehívásával menjen e birtokra, és ha azt a királyi ado-
mányozási jogkörhöz tartozónak találja, iktassa Jakab fiainak, ha nincs el-
lentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a királyi 
jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak. D. Posonii, in fe. 
Petri et Pauli, a. d. 1362. 
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E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 2. 9. 11. (Df. 225 682.) Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala.  

Á.: a 330. számú oklevélben. 
 
 
306. 1362. jún. 29. 
A Clusmunustra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelent egyrészről 
Popfolua-i Lőrinc fia: Jakab, másrészről István mester néhai bán fia: Dénes 
mester, és Jakab megvallotta, hogy sürgető szükségeinek elkerülésére Zenth-
andreas nevű birtoka északi felét minden haszonvétellel elzálogosította 60 
aranyforintért Dénes mesternek, a bármikori visszaváltás lehetőségével, vál-
lalva, hogy addig Dénest a birtokrészben szavatolja és megőrzi. A birtokot 
nem válthatja vissza más pénzzel, csak aranyforintokkal készpénzben, ahogy 
Dénes mester neki azt kifizette. D. in fe. Petri et Pauli, a. d. 1362. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 75. (Df. 260 654.) 

Hátlapján pecsét töredéke. 
K.: Bánffy I. 240–241; Doc. Rom. Hist. XII. 84–85. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 160. szám. 
 
 
307. 1362. (jún. 29. után) 
A Saagh-i konvent 1362. évi tudományvevő oklevele szerint tanúságuk: János 
klerikus jelenlétében Horty-i Mihály királyi ember jún. 29-én (f. IV. sc. in fe. 
Petri et Pauli) Bors megyében nemesektől, nem nemesektől, és más, bármiféle 
helyzetű emberektől, főleg Kadar birtok szomszédaitól és a megye egyik 
szolgabírójától megtudta, hogy Jakab Kadar-i nemes, Kadar birtok régtől fog-
va az ő örökjoga, mindig is annak tulajdonában volt, terméseit és hasznait 
beszedte. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1371. júl. 6. > Bebek Imre nádor, 1372. jún. 15. 

Dl. 5990. (NRA. 920. 18.) 
 
 
308. 1362. jún. 30. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, 
nemeseknek, valamint Sarachen mester királyi sókamara-ispán officialis-
ainak és vámszedőinek: bár a király korábban ez ügyben kiadott másik okle-
velével tilalmazta a pozsonyi királyi polgárokat és más országlakosokat, hogy 
országába a Kwff nevű sót (salis australis) behozzák, de mivel Sarachen mes-
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ter nem tudott elég sót szállítani és szolgáltatni Erdélyből a pozsonyi polgárok 
és más ottani (iste partes) országlakosok ellátására, ezért utasítja a címzette-
ket, hogy a pozsonyi polgárokat és hospeseket, akik ezen Kwff (dict.) sót 
Pozsony királyi városba hozzák és eladásra kínálják, ne akadályozzák, ne 
zaklassák, nekik jogtalanságot ne okozzanak, hanem mindaddig, amíg ez ügy-
ben más királyi parancsot nem kapnak, engedjék nekik, hogy miután kifizet-
ték jogos vámjaikat a címzettek vámszedőhelyein, ezen külföldi (extranei) só-
kat behozhassák és városukban eladásra kínálhassák. D. Posonii, 2. die Petri 
et Pauli, a. d. 1362. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 183. (Df. 

238 803.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét 
töredékei alatt: relacio palatini. 

K.: F. IX/7. 208–209; Densuşianu I/2. 71; Doc. Rom. Hist. XII. 85–86.  
R.: AMB. Inventár 192. szám; Erdélyi Okm. IV. 161. szám. 
 
 
309. 1362. jún. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Sarachen mester erdélyi és Lyppa-i királyi sókamara-
ispánnak, valamint officialis-ainak, ti. a királyi kamarahaszna Vesprim és Zala 
megyei beszedőinek: elpanaszolta neki és anyjának, a királynénak a veszprémi 
káptalan, hogy a címzettek a veszprémi egyház nemes jobbágyaira kamara-
hasznát akarnak kivetni. Mivel pedig a veszprémi egyház privilegiális szabad-
sága (libertas) szerint nemes jobbágyaik a kamarahaszna fizetése alól ki vannak 
véve, és eddig Sarachen mester egy királyi kamaraispáni előde sem kénysze-
rítette őket annak kifizetésére, ezért Lajos, meg akarván őrizni a szabadságaiban 
a veszprémi egyházat, aminek kegyúri jogát (verus patronatus) bírja, utasítja a 
címzetteket, hogy mindezeknek megfelelően a veszprémi egyház nemes jobbá-
gyait a kamarahaszna fizetésére semmilyen módon ne kényszerítsék. D. in 
Vissegrad, 2. die Petri et Pauli, a. d. 1362. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek. 

Veszpr. eccl. et capit. 24. A. (Df. 200 958.) Papír. Hátlapján középkori 
(nobiles prediales kifejezéssel) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
vörös viaszú kerek pecsét töredékei alatt: commissio regine specialis. 

Á.: a 339. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Wysegrad. 
Má.: Dl. 36 429. (Acta ecclesiastica 63. 25.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 310–311. 
R.: Veszpr. reg. 555. szám; Erdélyi Okm. IV. 162. szám. 
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310. 1362. jún. 30.  
A [Posoga-i Szt. Péter-egyház káptalanja] előtt egyrészről az Orbaz megyei 
Thysicha-i Endere fia: [Demeter, másrészről] Thysicha-i ue. [Endre fia: 
Vtolin] bajvívó (pugil) fia: János megvallották, hogy Thysicha és Haroyowch 
nevű birtokaikon az alábbi [örök osztályt] tették: Thysicha déli [része] (ennek 
határai: kis völgyben 3 diófa; kereszttel [jelölt] nagy diófa; [Vr]atna nevű 
[víz]) Vtolin fia: Jánosnak jutott, az észak felőli rész [Demeternek]; továbbá 
egy határvonaltól – cseresznyefa; Prowsa és [Wlkozlaus] telkei (fundus 
curiarum); K[nesok (dict.)] diófa; Vrathna víz – délre levő rész egy kereszttel 
jelölt diófáig Jánosnak, az északra levő a Thysycha folyóig Demeternek; egy 
határvonaltól (Mozthen patak; völgy; 3 diófa; Chychescelo nevű telek; ke-
reszttel jelölt fűzfa; Orbaz folyó) délre levő rész Jánosnak, az északra levő 
Demeternek. Haroyowch birtokon egy határvonaltól – a Demeter és János 
telkei (curia) között levő Zdenach víz réve (portus seu transitus); Wlchyna fia: 
Radozlaus telke – délre levő rész Jánosnak jutott, az északra levő egy nagy 
erdőig Demeternek; egy másik határvonaltól (ue. rév; nagy út Demeter és 
János telkei között; két fűzbokor; Zdenach víz) dél felől levő rész Jánosnak, 
az észak felőli Demeternek jutott; a János telke melletti malomhely a feleknek 
közös maradt. A mondott fűzbokroktól a Chaplynyamlaka-ig levő rész esetén 
a felek elfogadták, ahogy azt jobbágyaik felosztották. A Zd[e]nchy nevű vizek 
összekapcsolása (coniunccio) alatt levő malomhely és az Ozornicha folyón levő 
Ozlouascega nevű rekeszték (clausura aque) Jánosnak jutott, az Ozornicha 
vizen levő Vgricheuicha nevű másik rekeszték Demeternek. Ha jelen oklevelet 
viszaviszik, a káptalan privilégiumban erősíti majd meg. D. 2. die Petri et Pauli, 
a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 33 926. (NRA. 1539. 43.) Felső részén fakult és foltos.  
K.: Smič. XIII. 237–238. (A kiegészítések innen származnak.) 
R.: F. IX/3. 344. 
 
 
311. 1362. júl. 1.  
Lőrinc bíró, a 12 esküdt és vasvári (Castrum Ferreum) polgárok kinyilvánítják, 
hogy mivel a Boldogságos Szűz Mária-plébániájuk (ecclesia parrochialis) javí-
tására szegénységük miatt szerfelett szükségük van pénzre, ezért közös megfon-
tolással ezen egyházuk Cherneech folyón levő malmát – amit egykor polgártár-
suk: Chende ezen egyház építésére és javítására (instauracio, restauracio fracture) 
hagyott – az ue. folyó melletti rétjével és a folyó vizével polgártársaiknak, Mi-
hály fiainak: Geruasius papnak és Jakab egykori bírónak örökre eladták 4 márka 
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dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva). Erről privilegiális oklevelet 
bocsátanak ki. D. oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 578. (Festetics cs. lt. Vas. 52. 53.) Függőpecsét hártyaszalagja. 
Á.: Kont Miklós nádor, 1366. máj. 30. Dl. 91 726. (Uo. 55.) Eltérő névalakja: 

Chernech. 
R.: Zágorhidi Czigány B., Lapok Vasvár történetéből 5 (1993) 2. 
 
 
312. 1362. júl. 1. a Szent Márton-egyháznál 
Pál, a Scepus-i Szt. Márton-egyház éneklőkanonoka, Benedek prépost lelki-
ekben általános vikáriusa előtt egyrészről Babarethy-i Sándor néhai comes fiai: 
Miklós, Bertalan, Péter és Lorand a maguk, soror-jaik és azok leányai nevében, 
másrészről Petrochsigre-i Hermann fia: András megvallották, hogy nemes ro-
konaik és barátaik elrendezésével Margit nemes asszony (Sándor comes leánya, 
ezen Hermann fia néhai Mihály felesége) hitbére, jegyajándéka és az asszony 
más, a jog és szokás szerint Sándor fiait megillető jogai ügyében megegyezve 
Sándor fiai a maguk, soror-jaik és más vérrokonaik személyében Andrást és 
fiait Margit hitbére, jegyajándéka és más jogai ügyében nyugtatták, miután 
András mindezek okán Sándor fiainak fizetett a káptalan előtt 8 márka dénár 
készpénzt. Erről Pál függőpecsétjével (amit kanonoksága idején és most is 
használ) megerősített oklevelet bocsát ki. D. apud dictam ecclesiam S. Martini, 
oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 39 677. (Petróczy cs. lt. AS. 55.) Vörös viaszú, mandorla alakú függő-

pecsét és vörös fonata. 
R.: Fekete Nagy A., LK 1930. 219–220; Petróczy 32–33; Bónis, SZR. 1298. szám. 
 
 
313. 1362. júl. 2. 
A Simig-i konvent 1362. júl. 2-án (sab. p. Petri et Pauli, a. d. 1362.) kiadott 
oklevelében jelentette [I.] Lajos királynak, hogy a királyi és konventi emberek 
Barathy birtokot a szomszédok jelenlétében ellentmondó nélkül, az okle-
vélben leírt módon egyrészről Egyed fia: László és annak fivérei (frater): Pál 
és Lőrinc, másrészről Barathy-i Barleus között két részre osztották, egyik felét 
Barleus-nak, másik felét Egyed fiainak és örököseiknek iktatták, a Simig-i 
egyház ottani jogát nem érintve. 
 
K.: HO. III. 329–330. Eszerint Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. nov. 14., annak 

Inkey József iharosberényi lt.-ában (F. 1. 18.) volt E.-je alapján, Tá.-ban. 
(Eredetileg a konvent jelentése Bebek István országbíró 1365. jan. 28-i 
oklevelében volt átírva.) 
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314. [1362. júl. 2.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: halasszák el a királynak küldendő levél 
ügyét a köv. szerdáig (ad diem mercurii prox.). [júl. 6.] 
 
K.: Mon. Rag. III. 202. (ezen dátummal) 
 
 
315. [1362.] (júl. 2. után) 
Az Wngh megyei szolgabírók [1362.] évi, a király (itt eredetileg átírt) parancsára 
jelentették tudományvevő oklevelükben, hogy kiküldték az egyik szolgabírót, aki 
megtudta, hogy Druget Miklós comes egykori országbíró fia: János mester júl. 1-
jén (f. VI. p. Petri et Pauli) jobbágyaival felszántatta Palouch-i Máté fiai: [Péter és 
András] és Palouch-i [Tuz (dict.) Peteu fia:] János Kelechen nevű birtokát, júl. 2-
án (sab. prox. tunc sequenti) pedig a Kelechen nevű falvukban lakó 4 jobbágyot 
és 2 nőt László fia: Péterrel kegyetlenül, hatalmaskodva megverette. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. jan. 15. > Váradi kápt., 1381. júl. 17. Dl. 

5184. (NRA. 792. 4.)  
 
 
316. [1362.] (júl. 2. után) 
A Jazou-i konvent [1362.] évi, a király (itt eredetileg átírt) parancsára jelentette 
tudományvevő oklevelében, hogy kiküldték emberüket, akivel a királyi ember meg-
tudta, hogy Druget Miklós comes egykori országbíró fia: János mester júl. 1-jén (f. 
VI. p. Petri et Pauli) jobbágyaival felszántatta Palouch-i Máté fiai: [Péter és And-
rás] és Palouch-i [Tuz (dict.) Peteu fia:] János Kelechen nevű birtokát, júl. 2-án 
(sab. prox. tunc sequenti) pedig a Kelechen nevű falvukban lakó 4 jobbágyot és 2 
nőt László fia: Péterrel kegyetlenül, hatalmaskodva megverette. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. jan. 15. > Váradi kápt., 1381. júl. 17. Dl. 

5184. (NRA. 792. 4.)  
 
 
317. 1362. júl. 3. A velencei dózse palotája 
Laurencius Celsi velencei dózse a hűségesküt tett Voyslaus comes-t, Sclauonia 
imperator-a [a szerb király] báróját (magnus procer) a Velence iránti hűsége és 
odaadása miatt, valamint a saját kérésére fiaival és örököseivel együtt a velencei 
polgárok közé fogadja és azok kiváltságával ruházza fel. Erről függő arany-
bullájával ellátott privilégiumot bocsát ki. D. in nostro ducali palacio, a. d. 
1362., ind. 14., die 3. Jul. Ue. napon hasonló, függő ezüstbullával ellátott privi-
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légium került kiadásra a szintén hűségesküt tett Strazimir, György és Balsa 
(egregii fratres), Montenegro (maritima Sclauonia) bárói részére. 
 
K.: Ljubić IV. 48. (A „Commemorialium” velencei gyűjtemény alapján. VI. 139.) 
 
 
318. 1362. júl. 4. 
[I.] Lajos királytól (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) kérte Bertalan fia: Miklós, Zonuk megyei Doba-i condicionarius várjobbágy, 
hogy őt és fivérét (frater): Jánost a Doba birtokon levő résszel együtt a várjob-
bágyságból felmentve királyi kegyességből (pietatis ~ liberalitatis clemencia) az 
ország valódi nemesei közé (cetum, numerum, caterva ac consorcium) emelje. 
Az uralkodó, aki mindenki hű érdemeit a kegyesség lelkületével kell mérle-
gelnie, és viszonoznia azok érdemeit, akiket cselekedeteik arra méltóvá tesz-
nek, a kérésre, valamint felidézve Bertalan fiai hű szolgálatait, amiket az ural-
kodó és országa hadjárataiban teljesítettek, királyi teljhatalmánál fogva és 
speciális kegyből őket és örököseiket a Doba-n levő birtokrészükkel és az 
országban levő más birtokaikkal együtt a várjobbágyi állapotból, szolgálatból 
és kötelékből (iobagionatus castri condicio et servitus ac nexus castrensis) 
örökre felmenti, és őket az ország valódi nemesei és a királyi zászló alatt ha-
dakozó királyi szervienseik közé sorolja, úgy, hogy Miklós, János és utódaik 
mostantól a nemesség ugyanazon privilégiumával éljenek, amivel az ország 
többi (ceteri et primi) nemesei. Erről függő kettőspecsétjével megerősített 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., IV. Non. Jul., 
uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 
spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, István zágrábi, 
László veszprémi, Kálmán győri, Domokos csanádi, Vilmos (Vylhelmus) pécsi, 
Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
knini, Demeter nonai, Bertalan traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicói (Sybinic), Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi [tárnok]mester, Zeech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, a szlavón báni (banatus 
regni Sclauonie) honor üresedésben, Zwdar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi 
asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 77 305. (Zichy cs. zsélyi lt. 216. H. 3.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Függő kerek kettőspecsét és kék-zöld fonata. 
K.: Z. III. 208–210; Doc. Rom. Hist. XII. 87–88. 
R.: Z. VII/1. 184; Erdélyi Okm. 164. szám. 
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319. 1362. júl. 4. Tornalja 
Kechew-i Egyed mester, István mester Gumur megyei vicecomes-e tudatja, 
hogy a pecsétjével Gyche-i János fia: Pál kérésére tudományvételhez kiküldött 
emberei: abafalvi (villa Abba) Miklós fia: György, egyházasmáléi (ecclesiastica 
Male) György fia: András és Nehe-i Lőrinc fia: István megtudták, hogy László 
fia: Mihály mester Male-i népei és jobbágyai Pál Kysmale nevű birtoka bizo-
nyos határjeleit teljesen lerombolták és az azokon belül fekvő szántóföldeket 
felszántották. D. in villa Tornalia, f. II. p. Petri et Pauli, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 89 355. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 30.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (eszerint Mihály Puthnok-i), valamint kerek záró-
pecsét töredékei. 

 
 
320. [1362.] júl. 4. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi Antal győri egyházmegyei papnak, hogy [meg-
gyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhasson]. 
D. Avinione, IV. Non. Jul., [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 620v. (Df. 289 707.) 
 
 
321. 1362. júl. 5. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. 
Márton-konvent és apátja nevében, hogy a Bakon-i erdőben levő Porwa nevű 
birtok a Szt. Imre-kápolnával és más haszonvételekkel együtt a monostorhoz 
tartozik, de bizonyos nemesek újabban ezeket jogtalanul elfoglalták, ezért szük-
ség van a visszavételükre (recaptivacio), a monostornak történő visszaadásukra 
és az idegen jogoktól való elkülönítésükre. Ezért a király utasítja a győri kápta-
lant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Kysdeem-i Sebeuk fia: 
Miklós v. Gerencher-i Gál v. Nema-i Bálint fia: László v. Nema-i János fia: 
Lőrinc királyi ember a szomszédok jelenlétében Porwa birtokot vegye vissza a 
monostor joga nevében, majd mások birtokjogaitól elkülönítve adja vissza 
(reassignare) és hagyja az apátnak, a konventnek és a monostornak örökre, ha 
nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg az apát és a kon-
vent ellenében a nádor (palatinus regni nostri) jelenléte elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést a nádornak. D. in Wyssegrad, 7. die Petri et Pauli, a. d. 1362. 
 
Á.: a 409. számú oklevélben. 
K.: P. II. 483–484. (Á.-ban.) 
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322. [1362.] júl. 6. Esztergom, János vikárius lakóháza 
János Kykelleu-i főesperes (Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes 
lelkiekben és világiakban általános vikáriusa) előtt Tamás mester (Miklós néhai 
érsek képviselője, az esztergomi káptalan kanonoka és képviselője) júl. 1-jén 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) András testvér zobori apát ellenében bemutatta Mik-
lós érsek nyílt levelét (l. 267. szám), majd kérte, hogy az érsek parancsának 
megfelelően az apát mutassa be minden oklevelét Syra és Colon falvak tize-
deiről. Az apát azonban felismerve, hogy a káptalan volt a két falu tizedei be-
szedésének birtokában, visszavonta a pert a tizedek birtoklása (possessorium) 
ügyében, és a teljes perköltséggel együtt kifizette az általa a mondott tizedekből 
egy év alatt beszedett összeget, de a tizedek tulajdonára (proprietas) vonat-
kozó keresetet magának és apáti utódainak fenntartotta (quescione ... reservata). 
Erről János vikáriátusa függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. et actum 
Strigonii, in domo habitacionis nostre, 6. die oct. Nat. Johannis Bapt., a. 
supradict. [1362.] 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 48. 1. 2. (Df. 237 826.) Hát-

lapján középkori (Sira névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölés. 
Függőpecsét fonata. 

 
 
323. 1362. júl. 7. Csenger 
Gachal-i Elleus fia: László mester Zothmar-i vicecomes igazolja: Cantor And-
rás mester, az erdélyi püspök tizedszedője elmondta neki, miszerint Jarmy falu 
az elmúlt évi tized fejében 13 kepét kifizetett. D. in Cenger, f. V. p. oct. Nat. 
Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 968. (Kállay cs. lt. 1300. 1351.) Papír. Hátlapján zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1446. szám; Szatmár m. 171. szám; Erdélyi Okm. IV. 165. szám. 
 
 
324. 1362. júl. 7. Csenger 
Gachal-i Elleus fia: László mester Zothmar-i vicecomes és a szolgabírók előtt 
Márton fia: Jakab (Zanthov-i Pethev fia: János mester famulus-a) tiltakozott, 
hogy nagyzsadányi (Magna Sadan) János mester jobbágyai az ő ura Kiszsadány 
(Parva Sadan) nevű birtoka földjeit felszántották, a szénát lekaszálták. Fentiek 
embere: Eger-i Leukus megerősítette, hogy ő is látta a szántást és a széna leka-
szálását, de azt nem tudta, kinek a földje. Mindezt György fia: János mester is 
megerősítette. D. in Cenger, f. V. an. Margarete., a. d. 1362. 
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E.: Dl. 51 969. (Kállay cs. lt. 1300. 1353.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (pro magistro Johanne de Zanthov contra Johannem de 
Piscarkos…), valamint három zárópecsét töredékei.  

R.: Kállay 1448. szám; Szatmár m. 172. szám. 
 
 
325. 1362. júl. 7. Csenger 
Gachal-i Elleus fia: László mester Zothmar-i vicecomes és a szolgabírók tudat-
ják, hogy a megidézett Zanthov-i Pethev fia: János mester júl. 7-én (f. V. an. 
Margarete) tartozott megjelenni színük előtt Piscarkos-i György fia: János elle-
nében 7 szekér széna ügyében. Akkor a felek előálltak, és Pethev fia: János mester 
bemutatta a király parancslevelét, miszerint János mester összes, fentiek előtti perét 
a jelen had miatt halasszák a hadoszlás 15. napjára, bírság nélkül. Fentiek ezért 
jelen ügyet akkorra halasztják. D. in Cenger, f. V. ut supra, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 970. (Kállay cs. lt. 1300. 1354.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint három zárópecsét töredékei.  
R.: Kállay 1447. szám; Szatmár m. 173. szám.  
 
 
326. 1362. júl. 7. 
Vilmos (Wilhelmus) pécsi püspök, királyi kápolnaispán 1362. júl. 7-én (in 
crastino ferie quarte an. Margarethe, a. d. 1362.), Vissegrad-on kiadott iktató és 
tudományvevő nyílt oklevele szerint a királyi ember, Konth Miklós nádor em-
bere és a kápolnaispán embere Pest megyében Kyurthuelyes birtok szomszé-
daitól, egyéb emberektől és nem nemesektől megtudták, hogy Kyurthuelies 
régtől fogva örökjogon Miklós fiaié [az örökös nélkül elhunyt Pechul-i Mihályé és 
Herke-é] volt, másokhoz nem tartozott, majd a birtok tulajdonában (dominium, 
proprietas) az iktatás napjától [Crisius fia:] Péter mester [nádori prothonotarius] 
volt, és azt ellentmondás nélkül, békésen birtokolta. A tudományvétel után a birto-
kot a szomszédok jelenlétében az oklevélben leírt határok alatt bejárva a korábbi 
iktatásnak megfelelően minden haszonvétellel iktatták Péter mesternek, leszárma-
zottainak és rokonainak (fratres consubrini [!]), bár bizonyos szomszédok a 
határelkülönítés ügyében tilalmaztak, míg más szomszédok egyetértettek.  
 
Tá. 1-2.: Lackfi Imre nádor, 1373. jan. 30. Dl. 75 374. (Patay cs. lt. 14. 22.) A 

[  ] között szereplő azonosítások onnan származnak. 
R.: Bakács, Pest m. 787. szám. 
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327. 1362. (júl. 7. körül) 
Miklós nádornak az előző számú oklevéllel azonos tartalmú tudományvevő 
oklevele. 
 
Tá.: Lackfi Imre nádor, 1373. jan. 30. Dl. 75 374. (Patay cs. lt. 14. 22.) Csak évvel. 
 
 
328. 1362. (júl. 7. körül) 
István országbírónak a 326. számú oklevéllel azonos tartalmú tudományvevő 
oklevele. 
 
Tá.: Lackfi Imre nádor, 1373. jan. 30. Dl. 75 374. (Patay cs. lt. 14. 22.) Csak évvel. 
 
 
329. 1362. júl. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondta Rapolth-i Tamás fia: Jakab mester, hogy 
Turek-i Tamás fiai: Bakoch mester és János az ő Rapolth nevű birtokához tarto-
zó, Kuespotak birtok felőli földrészét Kuespothak birtokhoz akarják csatolni, és 
mind ők, mind Kuespotak-i és Babulna-i jobbágyaik jogtalanul használják azt, 
elvéve annak terméseit és hasznait, az ő joga sérelmére. Ezért az alvajda kéri az 
erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Kemynd-i 
Jakab fia: Mihály v. Harow-i Barnabás fia: Demeter v. Banpotaka-i Miklós fia: 
Demeter alvajdai ember a szomszédok jelenlétében a földrészen Tamás fiait, 
mondott jobbágyaikat és bárki mást nyíltan tilalmazza a földrész hasznai és ter-
mései elvételétől azon határjelekig, amiket Jakab megmutat, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in S. Emerico, quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
Á.: a 375. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 90. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 166. szám. 
 
 
330. [1362.] júl. 8. 
A pozsonyi káptalan ...... [I.] Lajos királynak (H) ....... parancslevelének megfelelő-
en (l. 305. szám) ……… kanonoktársukat, Demeter mestert tanúságul ............. akik 
júl. 7-én (f. V. p. oct. Petri [et Pauli]) ......... Hydegh[eth] birtok ...... összehívva ....... 
Jakab fia: Miklós mesternek és frater-einek: Istvánnak, Tamásnak ......... iktatni 
akarták, ........ a maguk és két kisfiuk nevében ellentmondott ......... ezen Miklóst és a 
feleségét (Ivan özvegyét), valamint ............. Miklós és frater-ei: István, Tamás és 
László [ellenében] a királyi jelenlét elé idézték aug. 1-jére (oct. [Jacobi]). D. 2. die 
citacionis prenotate, a. suprascripto. [1362.] 
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E.: Dl. 62 508. (Motesiczky cs. lt. 38.) Hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (...pro magistro Nicolao filio Jacobi et fratribus suis infrascriptis 
contra Nicolaum de Hydegheth et alios intranominatos ad octavas festi B. 
Jacobi apostoli....), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
331. 1362. júl. 8. 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: értesítsék Dalmácia és Horváto. bánját a 
szerb királyról (imperator Sclavonie), aki Raguza közelébe jött 1 napi járóföldre; 
valamint Fülöpöt, hogy küldjön segítséget ura parancsának megfelelően Stagnum 
szárazföldi védelmére, mégpedig 2 felfegyverzett hajót (lignum) és 200 embert. 
 
K.: Mon. Rag. III. 202. (ezen dátummal) 
 
 
332. [1362.] júl. 9. 
A fehérvári káptalannak János mester, a veszprémi egyház kanonoka és dékánja 
bemutatta a király nyílt, gyűrűspecsétjével ellátott oklevelét (l. 309. szám), amit 
kérésére pecsétjükkel ellátott (sigilli nostri consueti aposicione) nyílt okleve-
lükben átírnak. D. sab. p. oct. Petri et Pauli, a. d. prenotato. [1362.] 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek. Veszpr. 

eccl. et capit. 24. B. (Df. 200 959.) Hátlapján későbbi középkori kezektől 
(nobiles prediales kifejezéssel) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
mandorla alakú pecsét körvonala. 

R.: Veszpr. reg. 556. szám. 
 
 
333. 1362. júl. 10. Nagyszombat 
[III.] Kázmér lengyel (P) király kinyilvánítja, hogy egyrészről [IV.] Rudolf, 
Austria hercege a bécsi polgárok részéről, másrészről Kázmér a krakkói pol-
gárok részéről az ezen polgárok között történt viszályokat és akadályoz-
tatásokat megszüntetni, őket pedig megbékíteni óhajtva közösen elrendelik, 
hogy a bécsi polgárok javaikkal és áruikkal biztonságban, a király és övéi 
általi akadályoztatás nélkül mehetnek Lengyelo.-ba, főleg Krakkó városba, 
ahogy más kereskedők és hospesek szoktak menni Krakkóba áruik adás-
vételére, a krakkói és egyéb polgárok pedig Lengyelo.-ból ugyanígy bizton-
ságban mehetnek árusítani Ausztriába (ducatus Austrie), főleg Bécs városba, 
ahogy más, Ausztriában lakó kereskedők és hospesek szoktak Bécsbe menni. 
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Adósságok vitás eseteiben a bécsi polgárok a krakkói consul-októl v. polgá-
roktól, a krakkói polgárok pedig a bécsi consul-októl és polgároktól kérjenek 
és kapjanak késlekedés és elutasítás nélkül igazságot minden esetben. Jelen 
oklevélre pecsétjét függeszti. Actum et d. Tirnauie, domin. an. Margarethe, a. 
d. 1362. Kelt krakkói kancellárja: János keze által, íratott a király parancsából 
notarius-a és kúriája iuratus-a: a német Cropelin (dict.) Henrik keze által. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 587–588. (Eszerint E.-je a bécsi császári titkos lt.-ban volt.) 
R.: Lichnowsky IV. 394. szám; Quellen z. Wien III. 3214. szám. 
Megj.: A herceg Pozsonyban, júl. 6-án kelt, hasonló tárgyú viszontoklevelét l. 

Kodeks Krakowa 40. és Quellen z. Wien III. 3213. szám, míg a szintén 
Pozsonyban, júl. 3-án, nem magyar vonatkozású tárgyban kiadott okle-
velét l. Lichnowsky IV. 393. szám. 

 
 
334. 1362. júl. 10. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Miklós 
fia: Bereck (Vezzeus mester famulus-a és képviselője a Saagh-i konvent ügy-
védvalló levelével) kérésére István litteratus-szal, a királyi kápolnaispán tanúsá-
gával kiküldte Pál fia: János királyi embert, aki júl. 9-én (sab. an. Margarete) 
tilalmazta Sándor fia János mester néhai királynéi ajtónállómester özvegyét és 
fiait: Miklós mestert, a váradi egyház főesperesét és Istvánt az ezen nemes asz-
szony és fiai, ill. Wezzeus mester Wyssegrad városban, a Boldogságos Szűz-
egyházzal szemben nyugat felől levő telkei (fundus curiarum) közötti kerítés 
(sepis) építésétől. D. in Wyssegrad, 2. die sab. an. Margarete, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 87 377. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 161.) Papír. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét nyoma. 
R.: Bakács, Pest m. 788. szám. 
 
 
335. 1362. júl. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták az óbudai apácák nevében, hogy a Bekasmeger 
birtokon levő részük tulajdonába törvényesen be akarnak menni, ha valaki nem 
mond ellent. Ezért a király utasítja a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében János fia: Gál, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember a 
szomszédok összehívásával menjen a birtokrészre, az apácákat annak tulajdonába 
vezesse be és azt nekik iktassa, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg az apácák ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelen-
tést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, f. II. an. Margarete, a. d. 1362. 
 
Á. 1-2.: a 345. számú oklevélben. 
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336. 1362. júl. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták az óbudai apácák nevében, hogy a Monyerous 
nevű birtokuk tulajdonába törvényesen be akarnak menni, ha valaki nem mond 
ellent. Ezért a király utasítja az esztergomi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében János fia: Gál, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember a 
szomszédok összehívásával menjen a birtokra, az apácákat annak tulajdonába ve-
zesse be és azt nekik iktassa, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg az apácák ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelen-
tést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, f. II. an. Margarete, a. d. 1362. 
 
Á. és Má. 1-2.: a 351. számú oklevélben. 
Megj.: Jelen oklevél esetén az újkori Má.-ok egyike (Dl. 67 539.) 1362. júl. 

8-i (f. VI. an. Margarethe, a. d. 1362.), a másik (Dl. 39 443.) 1366. júl. 
10-i (f. VI. an. Margarete, a. d. 1366.) dátumot ír. 

 
 
337. 1362. júl. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták az óbudai apácák nevében, hogy a Pylis megyei 
Kande nevű birtokuk tulajdonába törvényesen be akarnak menni, ha valaki nem 
mond ellent. Ezért a király utasítja a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében János fia: Gál, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember a 
szomszédok összehívásával menjen a birtokra, az apácákat annak tulajdonába ve-
zesse be és azt nekik iktassa, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg az apácák ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelen-
tést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, f. II. an. Margarete, a. d. 1362. 
 
Á. és Má.: a 346. számú oklevélben. 
R.: Bakács, Pest m. 789. szám. 
Megj.: Jelen oklevél esetén az újkori Má. (Dl. 39 443.) 1366. júl. 10-i (f. VI. 

an. Margarete, a. d. 1366.) dátumot ír. 
 
 
338. [1362.] júl. 11. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi Chuetko [fia:] Antal zágrábi egyházmegyei kleri-
kusnak, hogy [meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbo-
csánatot adhasson]. D. Avinione, V. Id. Jul., [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 537v. (Df. 289 716.) 
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339. 1362. júl. 12. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának: a királynénak elpanaszolta Olaz-i Feuld-
ruh fia László fia: György, hogy Jakch mester testvére (germanus): Miklós és 
Vza fia: Imre a feleségeik (ezen Feuldruh fia Beke leányai) nevében a minap 
ezen [Beke] Olaz, Zabouch és Balsa nevű [birtokokon] levő részeit törvényes 
tilalmazás ellenére elfoglalták és jogtalanul [elfoglalva tartják]. Ezért az ural-
kodó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében Zentus-i Pál fia: Mokou v. annak fia: János v. Abahaza-i János fia: Pé-
ter királyi ember, miután megtudta erről az igazságot, Miklóst és Imrét idézze 
meg (evocet) a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést a nádornak. D. in 
Wyssegrad, f. III. an. Margarete, a. d. 1362. 
 
Á.: a 365. számú oklevélben. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 46. 
 
 
340. [1362.] júl. 12. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi Calamar (dict.) Balázs néhai laikus özvegyének: a 
veszprémi egyházmegyei Kynke-nek, hogy [meggyónt vétkeire halála esetén 
gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhasson]. D. Avinione, IV. Id. Jul., [pápa-
sága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 619v. (Df. 289 707.) 
 
 
341. [1362.] júl. 12. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi szentandrási (S. Andreas) Lőrinc [fia:] Gergely 
zágrábi egyházmegyei klerikusnak, hogy [meggyónt vétkeire halála esetén 
gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhasson]. D. Avinione, IV. Id. Jul., 
[pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 148. fol. 620v. (Df. 289 707.) 
 
 
342. [1362. júl. 12.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: küldjenek egy nemes embert Dalmácia és 
Horváto. bánjához, kérve, hogy küldje el Raguzába egy gályájával Gradoe-t, akiért 
a város (comune) ad a bánnak 500 [!] dukátot 1 hónapon belül, v. egy felfegyverzett 
hajón (lignum) Gradoe-t bezárva visszaküldi Zárába (Jadra). A rector és a kisebb 
tanács jelölje ki a követet (Jacobus de Mençe), aki a bánhoz megy.  
 
K.: Mon. Rag. III. 204. (ezen dátummal) 
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343. [1362. júl. 12.] 
Michael de Dersa Ragusa-i rector, a bírók és tanácsosok a nagyobb tanácstól 
kapott hatáskörrel megbízzák polgártársukat, a nemes Jacobus de Mençe-t 
[[Menze]], hogy követként menjen Dalmácia és Horváto. (Crohacia) bánjá-
hoz, mutassa be neki megbízólevelét, mondja el neki, hogy Sencho fivére: 
Gradoe ügyében készek a bán tetszésére tenni, és kérje meg, hogy küldje Ragu-
zába Gradoe-t egy gályán, akiért a város (comune) ad 5000 dukátot 1 hónapon 
belül, v. pedig visszaküldi Gradoe-t Zara-ba egy felfegyverzett hajón (legno). 
Ha a mondott határidőn belül Gradoe meghalna, a testét bemutatva a bánnak a 
város legyen felmentve a mondott összeg alól. 
 
Reg.: Dubrovniki Történeti Lt. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 

Levante. 2. 44. (Df. 290 355.) Olasz nyelvű. 
K.: Gelchich, Ragusa 36–37. (1362. júl. dátummal); Smič. XIII. 239–240. 

(1362. júl. 12-i keltezéssel); Mon. Rag. III. 205. (dátum nélkül, a júl. 12-i 
tanácsi határozatok után) 

 
 
344. [1362. júl. 13.] 
A raguzai nagyobb tanács eltérő határozat-javaslatai: válaszoljanak a király-
nak (H) a házasságról (matrimonium) szóló levelére, aszerint, amit az 5 kije-
lölt személy (sapientes) a tanács elé tár; a király ezen levelét az idegenekkel 
való házasságról (supra facto matrimonii non contrahendi cum forensibus tam 
in dando quam in recipiendo extra terminos regni sui) a szokott helyeken ki 
kell hirdetni / nem kell hirdetni. 
 
K.: Mon. Rag. III. 205. (ezen dátummal) 
 
 
345. [1362.] júl. 14.  
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 335. szám) Gál királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: Mihály mestert, akik júl. 13-án (in fe. Margarete) a szomszédok ösz-
szehívásával az apácák Pylis megyei Bekasmeger birtokon levő részére men-
tek, aminek tulajdonába az apácákat és az ő nevükben László mester 
litteratus-t ellentmondó nélkül bevezették és azt nekik iktatták, a káptalan 
jogának sérelme nélkül. D. 2. die termini premisse possessionarie statucionis, 
a. d. supradict. [1362.] 
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E.: Dl. 5130. (Acta. ecclesiastica ordinum et monialium. Vet. Buda. 14. 8.) Papír. 
Hátlapján azonos (eszerint az apácák óbudaiak) és más középkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

Á.: a 355. számú oklevélben. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
346. [1362.] júl. 14.  
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 337. szám) Gál királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: Mihály mestert, akik júl. 13-án (in fe. Margarete) a szomszédok ösz-
szehívásával a Pylis megyei Kande birtokra mentek, aminek tulajdonába az 
apácákat és az ő nevükben László mester litteratus-t ellentmondó nélkül beve-
zették és azt nekik iktatták. D. 2. die termini premisse possessionarie statucionis, 
a. d. supradict. [1362.] 
 
Á. és Má.: a 354. számú oklevélben. 
R.: Bakács, Pest m. 790. szám. 
Megj.: Jelen oklevél esetén az újkori Má. (Dl. 39 443.) [1366.] júl. 18-i (6. 

die … statucionis, a. d. supradict.) dátumot ír. 
 
 
347. 1362. júl. 14. 
János prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró döntéshozó oklevelének 
megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Haab-i Miklós fia: Mihály királyi 
ember júl. 11-én (f. II. p. quind. Nat. Johannis Bapt.) és más alkalmas napokon 
Dersenye-i Illés néhai fiai Dersenye-n levő birtokrészét Gachou felesége felperes, 
ill. Dersenye-i János fia: Tamás alperes (v. képviselőik) jelenlétében bejárva azt 
minden haszonvétellel (telekhelyek, erdők, rétek, berkek, kaszálók, szántóföldek), 
csalárdság nélkül, fogott bírókkal ossza két egyenlő részre, és az egyik felét Ta-
másnak, a másik felét az asszonynak iktassa, bárki ellentmondása ellenére is – 
kiküldték tanúságul notarius-ukat: Tamás mestert, akivel Mihály királyi ember 
júl. 11-én Illés néhai fiai Dersenye birtokon levő részére ment a szomszédok és a 
felek jelenlétében, azt régi határai mentén bejárta, fogott bírókkal részrehajlás 
nélkül (odio timore vel favore cuiuslibet partis postpositis) minden haszonvétellel 
(telekhelyek, erdők, berkek, szántóföldek, kaszálók, gyümölcsfák) fűkötéllel 
(cum funiculo trahendo) két egyenlő részre osztotta, és az egyik felet Tamásnak, a 
másikat Gachou feleségének iktatta. Illés néhai fiai telkét ~ telekhelyét szintén 
fűkötéllel két egyenlő részre osztotta, és egyik felét Gachou felesége házaitól egy 
meggyfáig (arbor merasii) mint közös határjelig az ottani gyümölcsfákkal az asz-
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szonynak, a másik (felső v. északi) felét szintén gyümölcsfákkal Tamásnak iktat-
ta. D. f. V. p. quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
Á.: a 387. számú oklevélben. 
 
 
348. 1362. júl. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király Gereben-i Ponyk fia: Péter mester, a királyi aula lovagja hű 
szolgálataiért Péternek, általa fivérének (frater uterinus): Lorand-nak és örökö-
seiknek királyi kegyességből (pietatis clemencia) azt a kegyet adja, hogy ítél-
kezhetnek minden tolvaj, rabló és gonosztevő felett, akiket az országban levő 
birtokaik határain belül elfognak, azok bűneinek megfelelően őket megkí-
nozhatják, felakaszthatják, kellő büntetéssel sújthatják, birtokaik határain belül 
pedig akasztófát és másféle kínzóeszközöket (alia genera tormentorum) emel-
hetnek és tarthatnak. D. in Visegrad, in fe. Div. ap., a. d. 1362. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. márc. 13. > Czobor Imre nádori helytartó, 1578. ápr. 5. 

Dl. 100 093. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Gereben 4. 2. 70.) Eszerint 
nyílt oklevél volt, a király nagypecsétjével ellátva. 

 
 
349. 1362. júl. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy a 
királyi Varna és Kraszna nevű, az uralkodó adományából az ő honor-ja alatt 
levő birtokok soltészságát (rektoratus) minden bevételükkel és haszon-
vételükkel (malmok és egyebek), ugyanazon szabadsággal (libertas), amivel a 
Vag folyó melletti soltészok (rector) soltészságot bírnak, német szokással (ius 
et consuetudo teutunicalis) és Silna város jogával, valamint Potochan földdel 
és egy szigettel a Hrednicha patakon Dragos (dict.) Hayn Silna-i polgárnak és 
örököseinek adta birtoklásra és ezek hasznai beszedésére, oly módon, hogy 
Hayn minden évben 12 márkát (minden márkát 10 pensa-val számolva) és 3 
ajándékot (munus) fizet István comes-nek, mégpedig ápr. 24-én (in fe. 
Georgii), szept. 29-én (in fe. Mychaelis) és dec. 25-én (in fe. Nat. d.) 4 már-
kát, ajándékképpen pedig Húsvétkor (in fe. Pasche) 100 dénárt v. egy annyit érő 
szalonnát, szept. 29-én 100 dénárt v. egy annyit érő jószágot (pecus pascualis) 
és dec. 25-én 3 pensa dénárt v. egy annyit érő disznót. A birtokok határai: Vag 
folyó, ahol Koblen birtok földje véget ér; Koblen Pataka patak; Kronhora 
domb; Zelehost hegy; Hrednicha patak; Vaag folyó. István comes jelen okle-
vél kiadása napjától 2 évre mindezen debitum-ok megfizetését elengedi 
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Dragos Hayn-nak és erről kisebbik függőpecsétjével megerősített privilegiális 
oklevelet bocsát ki neki. D. in Visegrad, 3. die Margarete, a. d. 1362. 
 
Má.: 1. Zsolna város lt. Zsolna város tanácsa. Achivum secretum 222. (Df. 

274 731.) Újkori. 
       2. Dl. 24 478. (NRA. 224. 12.) Újkori, die Margarete dátummal.  
       3. Dl. 94 429. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 29.)  Újkori, die Margarete 

dátummal, kihagyásokkal.  
       4. Dl. 94 430. (Uo. 1. 30.)  Újkori. 
K.: F. XI. 517–518. (Egykori E.-je alapján. Eltérő névalakjai: Hredniztha, 

Zelachoch.) 
R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 509. (júl. 13-i dátummal) 
 
 
350. 1362. júl. 16.  
Kecczer (dict.) Miklós mester pozsonyi vicecomes és várnagy, valamint a szol-
gabírók tudatják, hogy korábbi perhalasztó oklevelüknek megfelelően (ami 
tartalmazta az ország bárói által velük együtt hozott döntést) júl. 15-én (f. VI. 
p. Margarethe) Varkun-i János fiai: Omode és Lothard mesterek elő kellett 
állítsák Miklós fia: Lőrinc nevű jobbágyukat Cheufalua-i Egyed fia: András 
ellenében annak fivére (frater uterinus) ezen Lőrinc jobbágy általi megölése 
ügyében. Akkor a felek megjelentek színük előtt, Omode és Lothard mesterek 
azonban Lőrincet előállítani nem tudták, mondván, hogy Lőrinc az ő tudtuk 
nélkül megszökött Bakan (dict.) Pál falunagy, szintén az ő jobbágyuk fogsá-
gából. András gyanúval élt Lőrinc szökése ügyében János fiai ellen, ők azon-
ban azt állították, hogy a jobbágy szökéséről nem tudtak, és fentiek kérdésére 
azt felelték, hogy Lőrincet a jövőben sem tudják előállítani. Ezért fentiek az 
ítélőszéken (sede iudiciaria) velük ülésező nemesekkel együtt meghagyták, 
hogy Omode és Lothard júl. 16-án (sab. p. ipsam VI. f.) tegyenek esküt a po-
zsonyi káptalannál arról, hogy Lőrinc jobbágyuk Pál falunagyuk fogságából 
nem az ő parancsukból, tudtukból és akaratukból szökött meg, magukat ezzel 
a gyanú alól tisztítsák meg, Pál falunagy pedig Lőrinc jobbágy (aki a fogsá-
gából az ő hanyagsága miatt szökött meg) vérdíját (homagium): 10 márka dénárt 
(minden márkát 10 pensa-val számolva) Andrásnak az ítélőszéken fizesse meg, 
mégpedig aug. 1-jén (oct. Jacobi) 3 márkát, aug. 27-én (oct. regis Stephani) 3 
márkát és szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) 4 márkát. Ha az első időpontot mu-
lasztja el, bírság, ha a másodikat, kétszeres büntetés sújtsa, ha pedig a harmadikat, 
akkor Omode és Lothard 20 márka dénárt fizessen falunagyuk: Pál jobbágy érde-
kében Andrásnak. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 48 584. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 75.) Hátlapján 3 pecsét töredéke 

v. körvonala.  
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351. [1362.] júl. 16.  
Az esztergomi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűs-
pecsétjével ellátott parancslevelének megfelelően (l. 336. szám) János fia: Gál 
királyi emberrel kiküldték tanúságul éneklőkanonokukat: Mihály mestert, akik 
júl. 15-én (3. die Margarete) a szomszédok összehívásával Monyerous birtok-
ra mentek, annak tulajdonába az apácákat ellentmondó nélkül bevezették és 
azt nekik iktatták. D. 2. die termini prenotati, a. d. prenotato. [1362.] 
 
Á. és Má. 1-2.: a 354. számú oklevélben. 
Megj.: Jelen oklevél esetén az egyik újkori Má. (Dl. 67 539.) júl. 20-i (6. die 

termini prenotati), a másik (Dl. 39 443.) [1366.] júl. 20-i (6. die termini 
predicti, a. d. prenotato) dátumot ír. 

 
 
352. 1362. júl. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Nagy (Magnus) Péter fia: Bereck nevében, 
hogy ezen Péter birtokos nemes volt. Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konven-
tet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Miklós fia: Dénes v. 
Pelehteh-i György v. Pelehteh-i László v. Pelehteh-i András litteratus v. 
Helmeche-i Márton v. Pelehte-i János fia: László királyi ember tudja meg ezen 
állításról az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, f. IV. p. 
Div. ap., a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1361. 62. 6. (Df. 219 486.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
353. [1362. júl. 23.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek egy nemest Curçola-ba, 
hogy kérje meg az ottani comes-t és a várost (comune), hogy Bogoe de 
Preraça-t a fiaival együtt küldjék el Dalmácia és Horváto. bánjához mint a 
király (dominus noster) árulóit (proditor), s ha ezt nem akarják megtenni, tilta-
kozzon [törölve]; küldjenek egy nemest megfelelő megbízással Curçola-ba 
Bogoe de Preraça és fiai, a király árulói ügyében. A kijelölt személy Dobre de 
Calich. 
 
K.: Mon. Rag. III. 208. (ezen dátummal) 
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354. 1362. júl. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) László mester országbírói notarius, az óbudai Szt. Klára-kolostor 
apácái képviselője bemutatta az esztergomi káptalan és a budai káptalan zárt, 
gyanútól mentes jelentéseit Monyerous és Kande birtokoknak az apácák ré-
szére történt iktatásáról (l. 346. és 351. szám), amiket kérésére a benne foglal-
takkal együtt a király érvényesnek elfogadva anyja: Erzsébet királyné (H) 
akaratából és biztatására (ymo ipsa nos adhoc inducente) királyi hatáskörből 
átír és megerősít az apácáknak függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelével, más jogának sérelme nélkül. Kelt Miklós esztergomi érsek, örö-
kös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., VIII. 
Kal. Aug., uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kál-
mán győri, István zágrábi, László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos 
(Vyllermus) pécsi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, 
Bertalan traui, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, a szlavón báni (banatus regni Sclauonie) 
honor üresedésben, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre 
királyi lovászmester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5131. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Vet. Buda. 1. 11.) Hátlap-

ján középkori (Monyurous névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Az uralkodó 1364. dec. 28-án kelt megerősítő záradékával. Zöld, ill. lila-vörös 
fonaton függő két kerek kettőspecsét töredéke. 

Má.: Dl. 39 443. (NRA. 236. 21.) Újkori (az átírt oklevelek dátumait elrontva, 
ezeket l. a fentebbi számoknál). 

K.: F. IX/3. 298–300.  
R.: Bakács, Pest m. 791. szám. 
 
 
355. 1362. júl. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) László mester országbírói notarius, az óbudai Szt. Klára-kolostor 
apácái képviselője bemutatta a budai káptalan két oklevelét a Bekasmeger-en 
levő birtokrész először a király anyja: Erzsébet királyné (H), majd az apácák 
számára történt iktatásáról, (l. 191. és 345. szám), amiket kérésére a benne 
foglaltakkal együtt a király érvényesnek elfogadva Erzsébet királyné akara-
tából és biztatására (ymo ipsa nos adhoc inducente) királyi hatáskörből átír és 
megerősít az apácáknak függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális okle-
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velével, más jogának sérelme nélkül. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., VIII. Kal. 
Aug., uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kál-
mán győri, István zágrábi, László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos 
(Wyllermus) pécsi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, 
Bertalan traui, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, a szlavón báni (banatus regni Sclauonie) 
honor üresedésben, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre 
királyi lovászmester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5183. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Vet. Buda. 14. 12.) 

Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések. Az uralkodó 1364. dec. 
28-án kelt megerősítő záradékával. Zöld, ill. lila-vörös fonaton függő két 
kerek kettőspecsét töredéke. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
356. 1362. júl. 25. Vasvár 
Raduch-i Lorand fia: Rouaz János mester, Konth Miklós nádor vicecomes-e és a 
Vasvár megyei szolgabírók tudatják, hogy Makua-i Márk fia: Peteu ~ Petheu mester 
kérésére kiküldték ítélőszékükről az egyik szolgabírót (unum ex nobis), Telekus-i 
Gergely fia: Petheu comes-t, aki az emberükkel, Telekus-i Bodur fia: Istvánnal és a 
vasvári káptalan tanúságával együtt eljárva júl. 20-án (f. IV. an. Marie Magdalene) 
nemesektől, nem nemesektől, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, kleriku-
soktól és világiaktól, főleg a szomszédoktól megtudta nyíltan és titokban, hogy 
Márk fia: Peteu Kurmend-i bíró, a 12 esküdt és a város polgárai Antalt, Gált, Péter 
fia: Balázst és Touth (dict.) Balázst (a polgártársaikat) a cinkosaikkal együtt júl. 18-
án (f. II. an. Marie Magdalene) felfegyverkezve, rabló módjára Petheu mester Ha-
daz nevű Vasvár megyei birtokára küldték, két famulus-át: Bertalant és annak fiát: 
Jánost kegyetlenül megölték, másik két famulus-át, ue. Bertalan fiait: Lászlót és 
Balázst súlyosan megverték és félholtan otthagyták, a náluk levő ruháikat, fegyve-
reiket és javaikat, főleg egy jó lovat pedig Kurmend királyi városba vitték. A költ-
ségek (expensa) számát és mennyiségét nem sikerült megtudniuk. D. in 
Castroferreo, f. II. subsequenti p. terminum inquisicionis prenotate, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 579. (Festetics cs. lt. Vas 53.) Papír. Hátlapján 4 kerek pecsét töredékes nyoma. 
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357. 1362. júl. 26. 
A zalai Szt. Adorján-monostor konventje előtt egyrészről Chychkezenthmartun-i 
Orbán fia: András, másrészről a Zala megyei Enyeruh-i László fia: Leukus 
megvallották, hogy Chychkezenthmartun nevű Zala megyei örökjogú birto-
kokat a köztük levő atyafisági szeretetből úgy osztották minden haszonvétellel 
két egyenlő részre, hogy az ottani Szt. Márton hitvalló-egyház melletti északi 
fele Andrásnak és örököseinek jutott, az egyház melletti déli fele pedig 
Leukus-nek. A birtok egyéb haszonvételeit és usualis földjeit az egyház kegy-
úri jogával együtt közös használatra hagyták. Kötelezték magukat és örökö-
seiket, hogy más birtokaikon nem tartanak osztályt, nem is kérnek azt egy-
mástól semmi módon, az egymás között még fel nem osztott birtokok és birtok-
részek tulajdonába egymást kölcsönösen engedik. Ha valamelyikük örökös 
nélkül hunyna el, a fenti módon neki jutott birtokfél a másikuknak és örökö-
seinek jusson. Ha jelen oklevelet visszaviszik a konventnek, az privilégium-
ban adja majd ki. D. in fe. Anne matris Marie, a. d. 1362. 
 
Á.: Zalai konvent, 1363. júl. 2. Dl. 91 691. (Festetics cs. lt. Zala 36.)  
K.: Zala I. 632–633. 
 
 
358. [1362.] júl. 27. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi Dombro-i Malech [fia:] Miklós zágrábi egyház-
megyei papnak, hogy [meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes 
bűnbocsánatot adhasson]. D. Avinione, VI. Kal. Aug., [pápasága] 10. évében. 
[1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 537v. (Df. 289 716.) 
 
 
359. 1362. júl. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) a Symig-i konventnek: mivel Symig, Tolna és Baranya 
megyében minden királynéi birtokot és birtokrészt, főleg a Belch, Bersen, 
Agy és Egrus nevűeket – amiket honor címén Mátyás fiai: Lorand és Olivér 
mesterek, majd Leustach, egykor egész Sclauonia bánja egymás után 
(successive) őriztek és birtokoltak, de amiket egyesek jogtalanul elfoglaltak –
királynéi kézbe vissza akar csatolni, ezért utasítja a konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel Wluengius testvére (germanus): Mihály királynéi fami-
liáris, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember ezen, a mondott megyék-
ben fekvő királynéi birtokokat és birtokrészeket a szomszédok összehívásával 
vegye vissza (recapiat) a jogtalanul elfoglalóktól a királynéi jog nevében, 
majd állítsa és csatolja vissza (restituat et reapplicat) ezeket a királynéi felség-
nek és annak személyében Ugrin fia: Miklós királynéi famulus-nak, királynéi 



 

 

191

embernek, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg 
(evocet) okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen 
jelentést az uralkodónak. D. Bude, sab. p. Anne, a. d. 1362. 
 
Á.: a 379. számú oklevélben. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1998. 27. 
 
 
360. 1362. (júl. 30. v. utána) 
A zobori konvent előtt 1362. júl. 30-án (sab. p. Jacobi, a. d. 1362.) Miklós fia: 
András és Elefanth-i Mátyás fia: István a maguk és frater-eik: Miklós és Mi-
hály nevében Egerzegh-i Tamás fia: Jánost a Barathkuth nevű birtoka ela-
dásától, másokat pedig annak megvételétől tilalmazták.  
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. nov. 22. Dl. 1686. (NRA. 1672. 100.) 
 
 
361. [1362. júl. 31. Passau] 
A bajor hercegek szövetséget kötöttek [IV.] Rudolffal, Frigyessel, Alberttel és 
Lipóttal, Ausztria hercegeivel mindenkivel szemben, akik földjeiket és jogai-
kat meg akarják támadni, kivéve [I.] Lajos királyt (U), [III.] Kázmér királyt 
(P), a salzburgi érseket és a passaui püspököt. 
 
R.: Huber, Tirol 211; Lichnowsky IV. 400. szám; Reg. Imp. VIII. 570. (mind 

ezen dátummal) 
 
 
362. 1362. aug. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) a Zlatna-i falunagynak és népeknek: tudomására jutott, 
hogy bár Rosental-i Miklós Zlatna birtok felét a saját joga nevében elfoglalva 
tartja, de a birtok nem illeti őt, nincs abban semmilyen joga, hanem Zlatna az 
erdélyi káptalan (capitulum ecclesie Albensis Transsilvane) örökjogú birtoka 
és teljes joggal ahhoz tartozik. Mivel a király nem akarja, hogy a káptalant a 
saját jogában bárki megkárosítsa, megparancsolja a címzetteknek, hogy miu-
tán Miklós és más jogtalan elfoglalók a birtokot elhagyták, az erdélyi kápta-
lannak v. officialis-ának engedelmeskedjenek mindenben, a káptalan jogai és 
obvencio-i kapcsán teljesítsék kötelezettségeiket, így mostantól Miklósnak v. 
a birtok más jogtalan elfoglalóinak semmiféle engedelmességet v. tiszteletet 
ne mutassanak, hanem a káptalant kell törvényes uruknak tartaniuk. D. Bude, 
oct. Jacobi, a. d. 1362. 
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E.: Ba. Erdélyi kápt. lt. Oklevelek. 1. 185. (Beke 1. 168.) (Df. 277 361.) He-
lyenként foltos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Előlapján 
kerek (titkos)pecsét töredéke alatt relációs jegyzet. 

K.: F. IX/3. 309–310; ZW. II. 197–198; Doc. Rom. Hist. XII. 92. 
R.: Beke A., TT. 1889. 764; Erdélyi Okm. IV. 167. szám. 
 
 
363. 1362. aug. 1. Tornalja 
A Gumur megyei vicecomes és a szolgabírók 1362. aug. 1-jén (a. d. 1362., f. 
II. p. Jacobi) Tornalia faluban kiadott oklevele szerint Izsák fiai: Pál és 
György Apaty birtok ügyében színük elé Bartalius fia Péter fia: Istvánt perbe 
vonta, amit ők, megtekintve a király oklevelét, István és frater-ei gyermekkora 
(puerilis etas) miatt megszüntettek (condescendi fecissent).  
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1368. jan. 24. Dl. 57 092. (Dancs cs. lt.) 
        2. Uő., 1368. jan. 24. Dl. 57 093. (Uo.) 
        3. Tá. 1. > Uő., 1368. szept. 2. Dl. 57 091. (Uo.) Eltérő névalakjai: 

Tornalya, Bartalyus. 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 52. 
 
 
364. 1362. aug. 1. 
A budai káptalan előtt megjelent egyrészről Waskuth-i (dict.) ~ Waskuth-i 
Miklós fia: István, másrészről Miklós mester királynéi specialis notarius, és 
előbbi megvallotta, hogy Kyshothuond birtok közöttük vitát képező, Miklós 
mester birtoka felőli, fogott nemes bírók elrendezése révén határjelek emelé-
sével elkülönített részét minden haszonvétellel mind a béke kedvéért, mind 25 
forintért Miklós mesternek eladta rokonai, főleg a szintén jelenlévő László fia: 
Tamás beleegyezésével. A birtokrészt elkülönítő határok, miként Pethene fia: 
Lőrinc királyi ember és kanonoktársuk: Mihály mester (aki a király káptalan-
nak címzett írásos parancsára lett kiküldve) a káptalannak elmondták: folyó 
melletti rét, ami elkülöníti az esztergomi érsek és István birtoka felől; az érsek 
Kereztur nevű falva; szántóföld; hegy; Kereztur-ból Harkyan-ba tartó út; bo-
zót (rubetum); szántóföld; Tulfa fa alatt bozót; régi út; Máté fia László fia: 
Tamás határjelei. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, oct. 
Jacobi, a. d. 1362., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, 
Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonokok jelenlétében. 
 
Á.: Budai káptalan, 1384. máj. 25. Dl. 42 291. (Múz. Ta. Szalay.) 
Má.: 1. Dl. 86 861. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 96. 1. 2. NB.) Á. 

alapján, újkori. 
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        2. EPL. Acta radicalia. T. 36. 2. (Df. 279 036.) Mindkettő Á. alapján, újkori. 
K.: F. IX/3. 332–334.  
 
 
365. [1362.] aug. 1. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti Konth [Mik-
lós] nádornak (H), a kunok bírájának, hogy [I.] Lajos király (H) parancsle-
velének megfelelően (l. 339. szám) Abahaza-i Péter királyi emberrel kiküld-
ték tanúságul A…….. testvért, akik nemesektől, nem nemesektől, és más, 
bármiféle helyzetű és állapotú, a mondott három birtok szomszédságában 
………. [lak]ó emberektől megtudták, hogy Feuldruh fia: Beke Olaz, 
Zabouch és [B]alsa birtokokon levő részeit Ja[kch] mester 
tes[tvére]([germ]anus): [Miklós és] Vza fia: Imre a feleségeiknek, ezen 
Beke leányainak a királyi emberrel a konvent tanúsága jelenlétében ……. 
ok[levele] tartalma [szerint] elfoglalták és elfoglalva tartják, terméseit és 
hasznait használva és elv[éve]….. A tudományvétel után Miklóst és Imrét 
júl. 25-én (4. die Marie Magdalene) Olazy birtokon a nádor elé idézték 
(evocare) László fia: György ellenében aug. 22-re (oct. fe. Ass. virg. glor.). 
D. oct. Jacobi, a. supradict. [1362.]   
 
E.: Dl. 31 305. (Csicsery cs. lt. 1117.) Foltos és hiányos. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (domino palatino ….. filio Ladizlai filii Feuldruh 
de Olaz contra Nicolaum germanum magistri Jakch et Emericum filium 
Wza…), valamint egy nagyobb kerek zárópecsét és egy kerek visszazáró 
pecsét töredékes nyoma. Középkori kéztől: pro actore Petrus Sartor cum 
Lelez, in personaliter ad quindenas. Due sol. ambe. 

R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 47. 
 
 
366. 1362. aug. 1. 
A veszprémi káptalan előtt megjelentek egyrészről Margit nemes asszony, 
Ayka-i István fia: Miklós özvegye és Ayka-i Alap fia: István (ezen Miklós 
vérrokona), másrészről Kohar-i István fiai: László és András, és előbbiek 
megvallották, hogy bár náluk vannak zálog címén Pál fia: Miklós Ayka birto-
kon levő birtokrészei, de rokoni szeretetből beleegyeztek abba, hogy Pál fia: 
Miklós kiadja Ágnes (László és András anyja) leánynegyedét ezen elzálogo-
sított birtokrészekből. D. in fe. Petri ad vincula, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 66 152. (Thaly cs. lt. 80.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét töredékes körvonala. 
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367. 1362. aug. 1. 
Feljegyzés 200 forint kifizetéséről Johannes de Cabrispino decretorum doctor, 
Narbonne-i kanonok kiadásaira, akit a pápai kamara bizonyos bulláival és okle-
veleivel Magyaro.-ra, Cseho.-ba és Lengyelo.-ba (partes Ungarie, Bohemie et 
Polonie) küldtek, hogy a pápai nunciusok által ott beszedett, a pápai kamarát 
illető összegeket elszállítsa. D. die 1. Aug. [1362.] 
 
K.: Mon. Pol. Vat. II. 112; MVB II. 524. (ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 

138. alapján.) 
 
 
368. 1362. aug. 2. 
[I.] Lajos királytól (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) kérte Bethlen-i Jakab fia: Jakab a maga, fivére (frater uterinus): András, 
valamint ue. Jakab fia János fiai: Gergely és Apa és Gegus fia: János (az ő frater 
patruelis-ei) nevében, hogy királyi kegyességből (pietatis clemencia) adja nekik 
vissza a Belső-Szolnok (Zonuk Interior) megyei Arpasthou és Banateluke nevű 
örökjogú birtokaikat, amiket Tamás néhai erdélyi vajda idején Chychou királyi 
várhoz csatoltak jogtalanul. A király, aki kormányzása hivatalából senkit a 
saját jogában nem károsíthat, hanem minden hű országlakosára kegyesen te-
kintettel van, mivel Dénes mostani erdélyi vajda, a korábbi vajdák és mások 
okleveleiből és megbízható beszámolójából megtudta, hogy Jakab és frater-ei 
mondott örökjogú birtokait Tamás vajda idején jogtalanul csatolta ezen vár-
hoz, ezért királyi kegyességből (liberalitas) ezen két, a Bethlen nevű birtok 
határain belül fekvő birtokot Chychou királyi várról, valamint az erdélyi vajda 
és bármely királyi várnagy és officialis kezéről leválasztva más jogának sé-
relme nélkül Jakabnak, Andrásnak, Gergelynek, Jánosnak és örököseiknek 
visszaadja minden joggal, régi határaik alatt, amikkel ezeket ők egykor birto-
kolták. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bo-
csát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1362., IV. Non. Aug., uralkodása 21. évében, ami-
kor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, 
Domokos csanádi, Vilmos (Vilhelmus) pécsi, Mihály váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini (Thinin), Demeter 
nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicói (Sibinic), Miklós traui, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a zárai [!], raguzai, egri és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmá-
cia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, a szlavón báni (banatus regni 
Sclauonie) honor üresedésben, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asz-
talnok-, Imre királyi lovászmester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
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E.: Dl. 62 714. (Bethlen cs. betleni lt. 44.) Hátlapján újkori kezektől latin és 
magyar nyelvű tárgymegjelölések. Függőpecsét zöld fonata. Az uralkodó 
1367. febr. 3-án kelt megerősítő záradékával (…pro Jacobo filio Jacobi, 
item Nicolao filio Andree, Johanne filio Andree filii eiusdem Andree, 
Gregorio et Johanne dicto Apa filiis Johannis ac Johanne filio Gegus, 
fratribus eiusdem Jacobi patruelibus…). 

R.: Erdélyi Okm. IV. 169. szám. 
 
 
369. 1362. aug. 2. Buda 
Tamás kalocsai érsek, az alábbi ügyben az apostoli szék által speciálisan kine-
vezett jogvédő (conservator) és bíró az egri püspökség vikáriusának, az egri 
káptalannak és kanonokoknak, továbbá mindazoknak akik az egri egyházban 
tisztségeket (dignitas, personatus, officium, administratus) bírnak, bármilyen 
helyzetűek, rangúak, rendűek v. állapotúak is: átírva VI. Ince pápa 1359. febr. 
26-án és 1360. júl. 30-án kelt, a klarissza rendi óbudai (Vetus Buda), veszprémi 
egyházmegyei Boldogságos Mária-konvent és apácái érdekében kiadott ólom-
bullás okleveleit, közli, hogy mivel az apátnő és a konvent részéről elpana-
szolták neki, miszerint a vikárius az egri püspökség üresedése során az egri 
káptalan kérésére az apácák és a konvent Borsod-i, Saap-i és Edelen-i egyhá-
zaiban és falvaiban interdictum-ot és kiközösítést (excommunicacio) vetett ki, 
miáltal ezen egyházak és falvak tönkrementek, az apátnő és a konvent joga 
nagy sérelmére, ezért a panasznak és a pápai jogvédő parancsnak megfelelően 
az ügyben apostoli hatáskörrel figyelmezteti, felszólítja és utasítja a címzette-
ket, hogy az apátnőnek és a konventnek a mondott egyházakban, falvakban és 
birtokokon semmilyen jogtalanságot, sérelmet v. zaklatást ne okozzanak, az 
interdictum-ot és a kiközösítést ezekben szüntessék meg a jelen oklevélben 
foglalt figyelmeztetésről való értesüléstől számított 6 napon belül, különben 
az érsek az egri káptalanra suspensio-t, az egri egyházra pedig interdictum-ot 
hirdet ki. Mivel az érsek saját egyháza sürgős feladataival elfoglaltan az ügy-
ben jelenleg nem tud tovább személyesen részt venni, meghagyja visszavoná-
sig János fehérvári (Alba regalis) olvasókanonoknak, Péternek, a veszprémi 
egyházmegyei Szt. Péter-egyház plébánosának és Péter Bezterche-i plébános-
nak (továbbá az egyházak azon rector-ainak és papja-inak, valamint a köz-
jegyzőknek, akiket a jelen eljárásban ők felkérnek), hogy menjenek a vikári-
ushoz és az egri káptalanhoz, hirdessék ki nekik az érsek jelen eljárását és 
tegyék azt közzé – hacsak a vikárius és a káptalan ésszerű okot nem tudnak 
adni, hogy az interdictum-ot miért nem vonták vissza a mondott falvakról, 
mert ebben az esetben idézzék meg a vikáriust és a káptalant, hogy a jelen 
oklevélről való értesüléstől számított 20. napon jelenjenek meg az érsek előtt, 
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aki meghallgatva őket döntést hoz. Az érsek erről közjegyzővel oklevelet 
állíttatott ki, saját pecsétjét (sigillum proprium) ráfüggesztve. Acta fuerunt 
Bude, die 2. Aug., a. Nat. d. 1362., ind. 15., VI. Ince pápasága 10. évében, 
Catho (dict.) László bácsi prépost, monostori (de Monasterio) Péter Zoboch-i 
főesperes (egri egyház) és Leucha-i Miklós Titul-i őrkanonok mint tanúk jelen-
létében. Közjegyzői aláírás és jel: Johannes Janqueti, Limoges-i (Lemovicensis) 
egyházmegyei klerikus. 
 
E.: Dl. 5106. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 64. 16.) Hátlapján 

középkori kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott. Mandorla 
alakú vörös viaszú függőpecsét és hártyaszalagja. 

 
 
370. 1362. aug. 3. Jenő 
Kálmán győri püspök tekintettel a Jieneu-i [!] Szt. Mária Magdolna-egyházban 
levő pálos remeték szegénységére, segítséget óhajtván juttatni nekik a fenntar-
tásukra, az ezen egyház iránti odaadása miatt, valamint a maga és püspöki elő-
dei üdvéért a győri egyház egy kaszálóját, ami nyugat felől Gheche fia: Domokos, 
kelet felől pedig Demeter fia: Pál (a győri egyház Jieneu-i nemes jobbágyai) bir-
toka szomszédságában van, a Mária Magdolna-egyháznak és az ottani testvérek-
nek adja örökre, minden joggal és haszonvétellel. Ha valaki ezen adomány elle-
nére a testvéreket gátolná v. zaklatná, kiközösítés sújtsa. Erről gyűrűs-
pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in Jieneu, f. IV. an. Dominici, a. d. 
1362. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 508. (Múz. Ta. Véghely.) Hátlapján középkori kéztől: de pratis 

circa Kisienew. Függőpecsét hártyaszalagja. 
R.: Molnár I., VMMK 11 (1972) 305. (Inventarium alapján, csak évvel.) 
 
 
371. [1362.] aug. 5. Avignon 
[VI. Ince pápa] menlevele Petrus Begonis mester, a wroclawi egyház kancel-
lárja, baccalarius in legibus, pápai káplán, az apostoli szék Magyaro.-ra (partes 
Ungarie) küldött nunciusa részére. D. Avinione, Non. Aug., [pápaságának] 10. 
évében. [1362.] 
 
R.: MVB II. 524. (ASV. Reg. Vat. Vol. 244. nr. 228b. alapján.) 
 
 
372. 1362. aug. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Jazou-i konventnek: mivel az egyházak perei a kése-
delmes idézések miatt veszélyben vannak, ezért utasítja őket, hogy ahányszor 
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jelen oklevél kiadásától 1 évig Benedek Scepsy-i prépost (v. annak képviselői 
v. officialis-ai) idézésekre, tudományvételekre, birtokai tilalmazására, azok 
határjelei bejárására, emelésére és megújítására, és más, az ország szokása 
szerinti ügyekre felkeresik őket, küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Ewrmenes-i Pál fia: László v. Jary-i Márton fia: János v. Chatar-i Miklós fia: 
János v. Saralya-i Lőrinc fia: Antal v. Aranas-i Hank v. Bolug (dict.) Péter fia: 
Henrik v. Miklós fia: Henrik v. Zeechk fia: Márton v. Casmerfalua-i Miklós fia: 
János v. Kwrthweles-i Pál fia: Lőrinc v. Jazofeu-i Pathar (dict.) János királyi 
ember mindezeket végezze el, a konvent pedig minden alkalommal tegyen je-
lentést. D. in Wissegrad, sab. an. Laurencii, a. d. 1362. 
 
Á.: Jászói konvent, 1363. febr. 24. ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Mohács 

előtti oklevelek 80. (Df. 264 193.) 
Tá.: 1. Ua., 1363. febr. 14. Uo. 77. (Df. 264 190.) Eltérő névalak: Scepsi. 
        2. Ua., 1363. febr. 17. Uo. 78. (Df. 264 191.) 
 
 
373. [1362. aug. 6.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozatai: küldjenek két nemest, akik kérjék 
meg Fülöpöt, hogy jöjjön Raguzába Gradoe-val, akit vegyenek a város őrize-
tébe. Ha Gradoe-t 8 napon belül 5000 dukátért és a magyarért (Ongarus) nem 
váltják ki, akkor a város adja vissza őt Fülöp kezébe élve v. holtan, és ezután a 
város legyen felmentve. Másik javaslat szerint vegyék Gradoe-t a város őrize-
tébe 6 napra, és ha addig nem születik megegyezés, vissza kell adják őt élve v. 
holtan a bán speciális követének, zárai (Jadra) Ferenc [fia:] Fülöpnek; ha 
Gradoe megszökne a város kezeiből, akkor Raguza fizessen érte 10 ezer 
aranydukátot; Fülöp várja meg a 6. napot Raguzában Gradoe átvételére, ha 
nem lesz megegyezés, avagy küldjön valaki mást maga helyett a raguzai kikö-
tőbe, hogy Gradoe-t átvegye; ha Fülöp nem marad és  nem is küld mást maga 
helyett, akkor Raguza legyen felmentve.  
 
K.: Mon. Rag. III. 212–213. (ezen dátummal) 
 
 
374. [1362. aug. 6.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozatai: Senchus fivérét: Gradoe-t tegyék a S. 
Marcho-ba 4 nemes és 20 jelesebb köznépbeli (meliores de populo) őrizete alá, akik 
őrizzék őt 6 napig éjjel-nappal. Erősítsék meg Gradoe ügyében Fülöp mesterrel a 
megegyezést. A megválasztott nemesek (Jacobus de Mençe, Michael de Babalio) 
menjenek Senchus-hoz, mutassák be neki megbízólevelüket, majd mondják, hogy 
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írásos kérésére a város küldte őket Gradoe ügyében, ezért közölje szándékát. Raguza 
átveszi Gradoe-t 6 napra megfelelő feltételekkel, és ha addig Senchus nem egyezik 
meg Fülöppel, aki Gradoe-t Raguzának átadta, a város vissza kell neki őt adja. 
 
K.: Mon. Rag. III. 213–214. (ezen dátummal) 
 
 
375. [1362.] aug. 7. 
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfe-
lelően (l. 329. szám) Kemend-i Jakab fia: Mihály alvajdai emberrel kiküldték 
tanúságul Tamás szászvárosi (Varasium) plébánost, akik [hátlap: Rapolth-i] 
Tamás fia: Jakab mester Kuespotoka felől levő, Rapolth birtokhoz tartozó 
földrészét Jakab mester mutatása alapján a szomszédok jelenlétében bejárták 
(hj.: Solumku nevű hely; Kuespotak folyó; Holthmorus tó; Marisium folyó), 
Bakoch és János mestereket, valamint jobbágyaikat pedig a mondott határokig 
a földrész termései és hasznai elvételétől tilalmazták. D. domin. an. Laurencii, 
a. supradict. [1362.] 
 
E.: Dl. 30 680. (GYKOL. Centuriae O. 44.) Foltos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, más középkori kéztől: solvit 17 g. 
Má.: Erdélyi kápt., 1786. nov. 13. (1366-os évvel) Eszerint az alvajda kerek 

visszazáró pecsétjének töredékeivel. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 93. 
R.: Dörner I. 43. szám; Erdélyi Okm. IV. 170. szám. 
 
 
376. [1362.] aug. 8. Avignon 
[VI. Ince pápa] engedélyezi István [fia:] Benedek veszprémi egyházmegyei 
papnak, a váradi egyház örökös javadalmasának, hogy [meggyónt vétkeire 
halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhasson]. D. Avinione, 
VI. Id. Aug., [pápasága] 10. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 149. fol. 538v. (Df. 289 716.) 
 
 
377. 1362. aug. 9.  
Az esztergomi káptalan előtt Iseyp-i Péter fia: Benedek elmondta az ura, 
Putnuk-i László fia: Mihály mester nevében, hogy amikor Nempty-i Bukeen 
fia: Tamás mester litteratus a Borsud és Gumur megyei Nempty és Ewzyn-
haza nevű birtokait bejárva mások birtokaitól a királyi és a káptalani emberrel 
el akarta különíteni, ő Mihály mester nevében annak Pyspuky nevű birtoka 
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felől a határjelek emelésétől őket tilalmazta és tilalmazza most is. D. in vig. 
Laurencii, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 89 356. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 6.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 124. (az egri kápt. okleveleként) 
 
 
378. [1362. aug. 9.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozatai: válasszanak három nemest (Johannes 
de Gondola, Jacobus de Mençe, Vita de Gozze), akik tárgyalnak és megegye-
zést hoznak létre Fülöp és Gradoe között. Küldjenek Senchus-hoz két nemest 
(Johannes de Gondola, Marinus de Mençe), hogy meghallgassák, mit akar. 
Tudassák Fülöppel, hogy küldje haza a gályáját, mivel a városnak nincs rá 
szüksége.  
 
K.: Mon. Rag. III. 214–215. (ezen dátummal) 
 
 
379. [1362.] aug. 10. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy gyűrűspecsétes parancslevelének megfelelően (l. 359. szám) Wluengius 
testvére (germanus): Mihály királyi emberrel kiküldték tanúságul Miklós test-
vér papot, akik aug. 5-én (f. V. an. Dominici) Belch királynéi birtokra mentek, 
ahol amikor a Popmolna nevű malomtól egy rét közepéig észak felé a falu 
szénájával (fenis) szemben, majd nyugatnak az egyház felé a réteket, kaszá-
lókat, számos szántóföldet, cserjést és más haszonvételeket (amiket a Nyulak 
szigeti apácák a mondott egyház 4,5 telkével együtt elfoglaltak) a királynénak 
iktatni akarták, az apácák nevében ellentmondás történt, ezért az apácákat okleve-
leikkel együtt aug. 22-re (oct. Ass. virg. glor.) a királyi jelenlét elé idézték 
(evocassent) a királyné ellenében. D. in fe. Laurencii, a. d. supradict. [1362.] 
 
E.: Dl. 5132. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson. 49. 9.) Papír. Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 27. 
 
 
380. 1362. aug. 11.  
Elleus fia: László mester Zathmar-i vicecomes és a szolgabírók előtt Radofy-i 
István fia: István tiltakozott, hogy Zalka és Mathe királynéi falvak jobbágyai az ő 
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Vagohaza és Bedethelky birtokokon levő szántóföldjeit hatalmaskodva használ-
ják, holott per van közöttük függőben. Kérésére fentiek kiküldték tudomány-
vételre emberüket: Cantur (dict.) Jánost, aki saját szemeivel látta, hogy a jobbá-
gyok ezen földeket szántják, majd tilalmazta ettől őket mind a faluban, mind a 
mezőn, de ők ezzel mit sem törődtek. D. f. V. an. Ass. B. Marie, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 51 971. (Kállay cs. lt. 1300. 1345.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Salka, Mathee és Radolfh névalakokkal), valamint 1 ke-
rek zárópecsét töredékes nyoma, kettőnek körvonala.  

R.: Kállay 1449. szám. 
 
 
381. 1362. aug. 11. 
A Kolosmonostra-i konvent 1362. aug. 11-én (2. die Laurencii, a. d. 1362.) 
kelt nyílt oklevelében jelentette a királynak, hogy az írásos parancsának meg-
felelően kiküldött (és a jelentésben megnevezett) királyi és konventi embe-
reknek Domokos erdélyi püspök azt felelte, hogy nem mond ellent azon birto-
kok használatának és birtoklásának, amiket a jog rendje szerint tőle és egyházá-
tól Balázs fia: Mihály és frater-ei visszaszereztek, és ha efféle birtokok még 
vannak az ő kezén, nekik ezeket visszaadja a király parancsának megfelelően, 
de mivel ezen birtokait egyháza elzálogosította, az ellen viszont tiltakozni fog, 
hogy ezekért egyháza más birtokaiból foglaljanak el. 
 
Tá.: a 429. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 173. szám. 
 
 
382. [1362. aug. 12.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: vegyék Gradoe-t kezességbe (ad 
pleçariam) aug. 14-ig (ad diem domin.), azon feltételekkel, amiket korábban 
megírtak zárai (Jadra) Fülöpnek.  
 
K.: Mon. Rag. III. 215. (ezen dátummal) 
 
 
383. [1362. aug. 12.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: adják át a bán szolgáját (servus), aki 
fogságban volt, a bán kérésére a megnevezett személyeknek.   
 
K.: Mon. Rag. III. 217. (ezen dátummal) 
 
 



 

 

201

384. [1362. aug. 14.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: vegyék Gradoe-t a város kezes-
ségébe még a köv. napig, miként korábban, és írjanak Fülöpnek levelet.  
 
K.: Mon. Rag. III. 218. (ezen dátummal) 
 
 
385. 1362. aug. 15. Trencsén 
[I.] Lajos király (H) a főpapokkal és bárókkal tanácsot tartva megígéri csalárd-
ság nélkül, a szent evangéliumokra esküt téve, hogy ha hadsereggel (instaurato 
exercitu) kell menjen a csatamezőkre (ad campos) [IV.] Rudolffal, Austria, 
Stiria és Carinthia hercegével [IV.] Károly római császár, Cseho. (Bo) királya 
és annak testvére (germanus): János, Morauia őrgrófja ellen, ő a herceget nem 
fogja semmilyen ügy v. ok miatt zaklatni, szóval v. tettel sürgetni, amíg a Lajos 
és mondott ellenségei közötti hadiállapot (factum gwerre) tart – miként a herceg 
szintén az evangéliumokra esküt téve ugyanerre kötelezte magát. Ennek tanúbi-
zonyságául jelen oklevélre pecsétjét függeszti. D. in Trynchinio, 15. die mensis 
Aug., a. d. 1362. 
 
E.: HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe. Rep. 1. 

24. (Df. 257 988.) Hátlapján középkori kéztől német nyelvű tárgy-
megjelölés. Függőpecsét hártyaszalagja. 

Má.: Uo. Handschriftenabteilung. Österreichische Weltliche. Weiss 45. 208–
209. (Df. 258 468.) Újkori. 

K.: Steyerer 338; Katona, Hist. crit. X/3. 307–308; F. IX/3. 291–292; CD 
Mor. IX. 210–211. 

R.: Lichnowsky IV. 353. szám; CD. Mor. IX. 203. (mindkettő márc. 15-i 
dátummal); Lichnowsky IV. 402. szám; Reg. Imp. VIII. 570. (mindkettő 
aug. 15-i dátummal) 

 
 
386. [1362. aug. 15.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozatai: jelöljenek ki három nemest (Jacobus 
de Mençe, Johannes de Bona, Marinus de Vitane), akik megegyezést hoznak 
létre Gradoe és Fülöp között. Vegyék kezességbe Senchus fivérét: Gradoe-t, 
tartsák ott 800 aranydukátért, a város pedig kötelezze magát zárai (Jadra) Fe-
renc [fia:] Fülöpnek (Dalmácia és Horváto. bánja személyében), hogy ezen 
összeget 2 hónapon belül kifizeti, azzal a feltétellel, hogy Gradoe-t élve v. 
holtan átadva Fülöpnek v. a bánnak, Raguza városa (comune) felmentést kap 
ezen kezesség és kötelezettség alól. Más javaslat szerint a város vegye át 
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Gradoe-t holnapig azon feltételekkel, mint korábban, és ha [Fülöp] nem akar 
megegyezni, adják át neki Gradoe-t most azonnal. Törölt javaslat szerint adják 
át Gradoe-t azonnal Fülöpnek, ha nem akar megegyezni a dátum holnapig 
való meghosszabbításáról. 
 
K.: Mon. Rag. III. 218. (ezen dátummal) 
 
 
387. 1362. aug. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Dersenye-i Gachou felesége 
jún. 12-án (oct. Penth.) Dersenye-i Jakab fia János fia: Tamás ellenében be-
mutatta a Saagh-i konvent idézőlevelét (amiben a konvent a király írásos pa-
rancsát átírva tett az uralkodónak jelentést), azt állítva, hogy az tartalmazza a 
Tamás ellenében előadandó keresetét (accio). Eszerint  Dersenye-i Gachou 
felesége elmondta a királynak, hogy ő és Dersenye-i Jakab fia János fia: Ta-
más együtt, közös költségen visszaszerezték (requirere, reoptinere) bírói úton 
bizonyos birtokjogaikat és idegen kezektől kiváltották (redimere) azokat, de 
Tamás neki ezen birtokjogokból nem adott részt, és az ő nevét a jogok vissza-
szerzéséről és visszaváltásáról kiadott oklevelekbe sem íratta bele, ezért az 
uralkodó utasította a Saagh-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében Lőrinc Morus-i plébános, az ügyben speciálisan kiküldött királyi 
ember idézze meg (evocare) Tamást vonatkozó okleveleivel együtt ezen ne-
mes asszony ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést 
az uralkodónak; a konvent a parancsnak megfelelően Lőrinc plébános királyi 
emberrel kiküldte tanúságul István klerikust, akik ápr. 4-én (f. II. p. Judica) 
János fia: Tamást az Eghazasdersenye birtokon levő részén a királyi jelenlét 
elé idézték okleveleivel együtt Dersenye-i Gachou felesége ellenében ápr. 18-ra 
(quind. ipsius diei evocacionis). Ezután az asszony és az országbíró kérésére 
Tamás bemutatta Kont Miklós nádor 1360. máj. 8-án (10. die 15. diei ferie 
quarte p. oct. Passce d., a. eiusdem 1360.) Wyssegrad-on kelt ítéletlevelét, 
miszerint színe előtt egyrészről Gachou felesége és Dersenye-i Jakab fia János 
fia: Tamás felperesek, másrészről Ipolit fiai: László és Mihály között 
Dersenye-i Illés néhai fiainak a Dersenye birtokon levő bizonyos részei miatt 
hosszan húzódó per jött létre, de végül ezen birtokrészeket a Saagh-i konvent 
osztálylevele szerint – amit a nádor oklevelében tartalmilag átírva (sensualiter) 
szerepelt – Kázmér fia: Ipolit és Jakab fia: János között 4 részre osztották, 1 
rész jutott Jánosnak (ezen Tamás apjának és az asszony frater-ének), 3 rész 
pedig Ipolitnak, úgy, hogy amelyik fél ezen osztályt visszavonná, a bíró része 
nélküli 10 márkát fizet a per kezdete előtt; először az osztály során Jánosnak 
jutott negyedrész került iktatásra Tamásnak és az asszonynak, majd azonban 
ők a nádor kérdésére (magukra vállalva és kifizetve a mondott 10 márkát a 
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peres ellenfélnek a nádor által nekik kijelölt időpontban; a nádor pedig e köte-
lezettség kétharmadát, vagyis a maga bírói részét: 20 márkát – duas partes 
ipsius obligaminis porcionem suam iudiciariam scilicet 20 marcas – Tamásnak 
és az asszonynak elengedte) azt állították, hogy az osztály során Ipolitnak jutott 
3 birtokrész is hozzájuk tartozik, és ezek elfoglalásának (detencio et conservacio) 
okát kérdezték Ipolit fia: Mihálytól (akinek fivére: László időközben elhunyt), és 
az ő nevében Sember-i Balázs képviselő azt állította, hogy Mihálynak a nádor 
fentebbi egyezséglevelén kívül további oklevelei is vannak, de ezek bemutatá-
sára Mihály a nádor által számára (3 márka, az oklevelek bemutatása előtt 
kifizetendő bírsággal) kitűzött időpontban nem jelent meg, nem is küldött 
senkit maga helyett, a 3 márka bírságot sem fizette ki, így a meg nem jelené-
sért a szokásos bírság, a 3 márka bírság ki nem fizetéséért pedig annak annak 
kétszerese sújtotta, Kont Miklós nádor pedig meghagyta, hogy idézzék meg 
(evocare) Mihályt, aki azonban az újabb időpontban sem jelent meg az okle-
velek bemutatására és a 9 márka bírság kifizetésére, nem is küldött senkit 
maga helyett, ezért a meg nem jelenésért a szokásos bírság, a 9 márka bírság ki 
nem fizetéséért pedig annak annak kétszerese sújtotta, a nádor pedig Mihályt 3 
megyei vásáron kikiáltatta Tamás és Gachou felesége ellenében az utolsó kiki-
áltás napjának 15. napjára, mikor is Tamás és az asszony megjelentek a nádor 
előtt, és a Gron melletti Szt. Benedek-konvent levelével igazolták, hogy elle-
nükben a nádor bírói meghagyásának megfelelően Ipolit fia: Mihályt az okle-
vélben megnevezett nádori és a konventi emberek 3 megyei vásáron kiki-
áltották, mire Balázs nyeregkészítő Mihály nevében a Szt. Benedek-konvent 
ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy az Illés néhai fiai birtokrésze három-
negyedéről kiadott oklevelek elégtek, amikor Mihály háza leégett, így ő eze-
ket nem tudja bemutatni, és ezt a Saagh-i és a Gron melletti Szt. Benedek-
konvent (a nádor oklevelében tartalmilag átírt) két tudományvevő levelével 
akarta igazolni, de mivel ezekből nem derült ki, hogy a birtokrész három-
negyedéről kiadott oklevelek melyik évben és napon égtek el, sőt, úgy tűnt, 
Mihály azért végeztette el a tudományvételt, vállalva az idézést és a három 
vásáron kikiáltást is, hogy Tamás és az asszony birtokjogát magának tudja 
követelni, Mihály képviselője pedig a nádor kérdésére azt mondta, hogy ezen 
okleveleket Mihály sem akkor, sem később nem tudja bemutatni, ezért a ná-
dor a tudományvevő okleveleket hamisnak tartva Illés néhai fiai Dersenye 
birtokon levő része háromnegyedét Tamásnak és Gachou feleségének ítélte, és 
meghagyta, hogy ezeket a saját és a Szt. Benedek-konvent embere a szom-
szédok összehívásával régi határai mentén járják be, a szükséges helyeken a 
régiek mellett új határjeleket emelve, és iktassák Tamásnak és az asszonynak, 
bárki ellentmondása ellenére is. A nádori ítéletlevél után Gachou felesége 
pedig bemutatta az országbírónak Kont Miklós nádor 1360. jan. 20-án (8. die 
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oct. Epiph. d., a. eiusdem 1360.) Wyssegrad-on kiadott nyílt oklevelét, misze-
rint János fia: Tamás és Gachou felesége azt a 10 márkát, amiben őket a mon-
dott birtokosztály visszavonásáért elmarasztalták, kifizették Sember-i And-
rásnak, ezen Mihály képviselőjének. Ezek után az asszony azt állította az or-
szágbírónak, hogy bár a nádor ezen oklevele szerint a 10 márkát ő és Tamás 
együtt fizették ki, de ő 8 márkát fizetett a saját vagyonából, ezért azt a 3 már-
ka többletet, amit Tamás helyett rótt le, vissza akarja kapni Tamástól, aki erre 
azt mondta, hogy a nő nem fizetett 8 márkát a saját vagyonából, hanem a 10 
márkát ők együtt fizették ki közös javaikból és pénzükből. Mindezek alapján, 
mivel Tamás és a nő a per során mindig együtt jártak el és Illés néhai fiai 
Dersenye birtokon levő teljes részét a nádor előtt együtt szerezték meg, és 
ezért a teljes birtokrészt közöttük 2 egyenlő részre kell osztani, ezért az or-
szágbíró az ország vele ítélkező nemeseivel elrendelte (a 10 márka kifizetésé-
nek ügyét más döntésre hagyva), hogy a királyi ember a Saagh-i konvent ta-
núsága jelenlétében júl. 11-én (f. II. p. quind. Nat. Johannis Bapt.) és más köv. 
napokon Illés néhai fiai Dersenye birtokon levő részét a szomszédok összehí-
vásával és a felek v. képviselőik jelenlétében járja be, minden haszonvétellel 
(telekhelyek, erdők, rétek, berkek, kaszálók, szántóföldek) csalárdság nélkül, 
fogott bírókkal ossza 2 egyenlő részre, és az egyik felet Tamásnak, a másikat 
a nőnek iktassa, bárki ellentmondása ellenére is. Mivel mindezek elvégzésére 
szükség volt a királyi és a Saagh-i konvent emberei kiküldésére, ezért az or-
szágbíró írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében Haab-i Miklós fia: Mihály királyi ember júl. 11-én a birtokrészen 
mindezeket végezze el, majd a konvent aug. 1-jére (oct. Jacobi) a királynak 
tegyen jelentést. Akkor Gachou felesége az országbírónak bemutatta a Saagh-i 
konvent királynak szóló jelentését a birtok-osztályról (l. 347. szám), és mivel 
eszerint Illés néhai fiai Dersene birtokon levő részét a szomszédok és a felek 
jelenlétében  minden haszonvétellel (Illés fiai és jobbágyaik telekhelyei, er-
dők, berkek, szántóföldek, kaszálók, gyümölcsfák) az országbíró meghagyá-
sának megfelelően a királyi és a konventi ember 2 egyenlő részre osztották, az 
egyik felét János fia: Tamásnak, a másikat Gachou feleségének iktatva, ezért 
az országbíró az egyik birtokrész-felet Tamásnak, a másikat a nőnek (és örö-
köseiknek) hagyja, mások jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki az asszonynak. D. in Wyssegrad, 
16. die oct. Jacobi, a. d. 1362. 
 
E.: MTA Kvt. Oklevelek 150. (Df. 243 795.) Függőpecsétre utaló bevágások.  
 
 
388. 1362. aug. 16. Szombathely 
Lorand fia: Leukus comes és az Orod megyei szolgabírók előtt Posa fia: Ist-
ván mester elmondta, hogy Chegze-i Rudas (dict.) Tamás és Byzzere-i (dict.) 
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János elvették az ő jobbágya 3 lovát, majd Dubraz Hudus-i kenéznek eladták, 
de miután megtudták, hogy a lovak István mester jobbágyáé, azokat Dubraz-
tól visszacserélve Istvánnak visszaadták. Kérésére fentiek kiküldték az egyik 
szolgabírót (unus ex nobis), aki visszatérve elmondta, hogy megtudta, misze-
rint minden úgy történt, ahogy István elmondta. D. in Zumbathel, f. III. p. 
Ass. Marie, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 580. (Festetics cs. lt. Arad 27.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Chegzee névalakkal), valamint 1 nagyobb és 2 kisebb 
kerek zárópecsét töredékei. 

 
 
389. 1362. aug. 17. 
A vasvári káptalan előtt megjelent egyrészről Zepethk-i Demeter fia: László a 
maga és fivére (frater uterinus): István nevében (akinek terhét és bírságát magára 
vállalta az alábbiakban), másrészről Apaty-i Tamás fia: Imre, Apaty-i ue. Tamás 
fia Miklós fiai: Kelemen és Lőrinc, valamint Henee-i Máté fia: István, és László 
megvallotta, hogy a Zepethk nevű birtokából a teljes negyedrészt, ti. néhai frater 
patruelis-e: Chef ottani teljes birtokrészét minden haszonvétellel Imrének, Miklós 
fiainak és Istvánnak adta örökre Ilona asszony – Imre és István anyja, Miklós fiai 
nagyanyja (ava) – leánynegyedéért és Margit asszony – Imre és István nagyanyja, 
Miklós fiai dédanyja (protava) – hitbéréért és jegyajándékáért, úgy, hogy ha bárki 
törvényesen jogot követel a birtokrészből, azt Imre, Miklós fiai és István kell 
kifizessék, s ha ezt nem teszik, a per kezdete előtt a bíró része nélkül 1 márka 
dénárt fizessenek. D. f. IV. p. Ass. virg. glor., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 581. (Festetics cs. lt. Zala 36. A.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
K.: Zala I. 634–635. (aug. 18-i dátummal) 
 
 
390. [1362. aug. 17.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: hosszabbítsák meg a Fülöpnek tett 
kezességi időpontot Gradoe ügyében a köv. napig.  
 
K.: Mon. Rag. III. 219. (ezen dátummal) 
 
 
391. 1362. aug. 18. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Wrs-i Myske fia Pál leányai: Margit és 
Katalin nemes asszonyok nevében, hogy apjuk: Pál birtokai (amiknek ők a 
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király beleegyezéséből valós örökösei mint Pál természetes fiai) tulajdonába 
törvényesen be akarnak menni, ha nem lesz ellentmondás. Ezért a király uta-
sítja a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház keresztesei konventjét, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Lőrinc fia: András v. István fia: 
Tamás v. Bokon-i Péter fia: Balázs v. Hydegkwth-i Lorand fia: Pál királyi 
ember a szomszédok összehívásával az asszonyokat vezesse be Pál birtoka-
inak tulajdonába, iktatva ezeket nekik, ha nem lesz ellentmondás. Az eset-
leges ellentmondókat idézze meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a kon-
vent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, f. V. an. regis 
Stephani, a. d. 1362. 
 
Á.: a 403. számú oklevélben. 
K.: Zala I. 635–636. (Á.-ban.) 
 
 
392. 1362. aug. 18. 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: a város – az itt felsorolt személyek, 
mint (a végösszeget kitevő részösszegeket vállaló) kezesek (pleçus) anyagi 
kötelezettsége alatt – kötelezi magát, hogy fizet Çech-i Miklósnak, Dalmácia 
és Horváto. bánjának, v. annak törvényes képviselőjének (procurator) Senchus 
fivére: Gradoe kiváltásáért 2 hónapon belül Zárában (Jadra) 800 aranydukátot. 
A város emellett megkapott zálogba zárai (Jadra) Ferenc [fia:] Fülöp mestertől 
egy 148 dukát értékű ezüst lófelszerelést (furnimentum pro equo), úgy, hogy 2 
hónapon belül fizessen a bánnak v. képviselőjének Zárában 148 dukátot, v. 
adja vissza a felszerelést. 
 
K.: Mon. Rag. III. 219–220. (ezen dátummal) 
 
 
393. 1362. aug. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy 
Kereztur-i Péter a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével Péter Lelez-i prépost 
nevében a váradi káptalan idéző és tudományvevő oklevelének megfelelően 
aug. 1-jétől (oct. Jacobi) 19 napig várt színe előtt a Byhor megyei Kenez-i 
Serephil fia János fia: Miklós ellenében, de a megidézett Miklós nem jelent 
meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért István comes őt bírságban ma-
rasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in Vyssegrad, 20. die 
termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 113. (Df. 233 721.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredé-
kes nyoma. 
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394. 1362. aug. 20. [Trencsén] 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy a 
királyi Warna és Krazna birtokokat népek sokaságával óhajtván gyarapítani, ezek 
soltészságát (woynikatus) ugyanazon joggal és szokással (sub eadem vera lege et 
consuetudine), amit Silna város polgárai élveznek, szabad telekkel (laneum), 
pékekkel, vargákkal, mészárosokkal és sóvágókkal (fabricator salium), mal-
mokkal, valamint Potochan földdel és annak bevételeivel Dragus (dict.) Heyn 
Silna-i polgárnak és örököseinek adja birtoklásra és a soltészság bevételeinek 
beszedésére, úgy, hogy Heyn minden évben 12 nehéz súlyú márkát (minden már-
kát 10 pensa-val számolva) és 3 ajándékot (munus) fizet István comes-nek, még-
pedig szept. 29-én (in fe. Mychaelis) 4 márkát és egy (100 dénárt érő) jószágot 
(pecus pascualis) v. ezen 100 dénárt; dec. 25-én (in fe. Nat. d.) 4 márkát és egy 
(100 dénárt érő) disznót (porcum pinguem); ápr. 24-én (in fe. Georgii) 4 márkát 
és egy (100 dénárt érő) szalonnát v. a 100 dénárt. Mivel Warna és Krazna birto-
kok elhagyatottak, ezért István comes Heyn Dragus-t ezen kifizetések alól jelen 
oklevél kiadásától 2 évig felmenti, úgy, hogy addig e birtokokból csak az azok 
után eddig beszedni szokott collecta-t fizesse meg, majd a 2 év eltelte után fizesse 
a 12 márkát. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki 
Heyn-nek. D. ……., in fe. regis Stephani, a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 94 431. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 31.) Függőpecsét fonata, ami 

takarja a kiadás helyét. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1363. márc. 23. Zsolna város lt. Zsolna város tanácsa. 

Archivum secretum 222. (Df. 274 731.) Újkori Má.-ban.  
       2. Á. 1. > Wesselényi Ferenc nádor, 1666. márc. 28. ŠA. Bytča. Óvári 

uradalom. Pongrácz cs. 6. (Df. 266 928.) Mindkét Á. szerint a kiadás he-
lye: in Trenchinio. 

K.: F. XI. 519–520. (Á. 1. egykori E.-je alapján, Á.-ban. Eltérő névalakjai: 
Varna, Sylna.) 

R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 510. (aug. 19-i dátummal) 
 
 
395. 1362. aug. [20. Kálló]  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy 
Kerch-i András visszavitte nekik a pecsétjüket és elmondta, hogy Lengel 
(dict.) Leukus és Kallou-i István fia: István megbízásából azok Bys, más né-
ven Nadasd nevű birtokára ment, és ott törvényesen, de hiába tilalmazta 
Egyed fia: Miklós és Albert fiai: Pál és Miklós Ibrun-i nemeseket, valamint a 
hozzájuk tartozó Ibrun-iakat a learatott 108 kepényi gabona elszállításától. D. 
[sab.] an. Bartholomei, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 51 972. (Kállay cs. lt. 1300. 1343.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 5 kerek zárópecsét maradványa.  

R.: Kállay 1450. szám; Piti F., Szabolcs m. 579. szám. 
Megj.: A dátumhiány ilyetén pótlását az teszi lehetővé, hogy a megye hatósá-

ga ekkortájt szombatonként és Kállón ülésezett. 
 
 
396. 1362. [aug. 21.] 
A csanádi káptalan előtt megjelent egyrészről Maynoch-i Péter fia: János, más-
részről Balázs fia: Jakab (Zeer-i Pousa fia: István mester Myhald-i várnagy 
famulus-a és képviselője ezen ura nevében), és János megvallotta, hogy a 
Zarand megyei Branolch nevű lakatlan birtokát, ahol Szt. Miklós hitvalló-
egyház van, István mesternek 33 forintért elzálogosította, úgy, hogy István azt 
be kell népesítse, és amikor János v. utódai a birtokot ezen összegért ki tudják 
váltani, István azt nekik bírói [eljárás] nélkül vissza kell adja. D. 2. die S. 
St……., d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 584. (Festetics cs. lt. Zaránd 1.) Alul hiányos papír. Hátlapján kerek 

pecsét töredékei. 
Megj.: A keltezésben vagy S. Stephanis regis (OL-adatbázis így tekintve da-

tálja a forrást aug. 21-re), vagy S. Stanizlai martiris állhatott (utóbbi eset-
ben a dátuma máj. 8. lenne). 

 
 
397. 1362. aug. 22. [Visegrád] 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Péter testvér Lelez-i prépost nevében, hogy 
Zochik fia: Jakab (Mikch néhai bán fia: Akus mester Helmuch-i officialis-a) 
aug. 16-án (2. die Ass. virg. glor.) Akus mester Helmuch-i népeivel és jobbá-
gyaival felfegyverkezve Helmuch birtokról szekereken a Lelez-i monostor 
Cherney nevű birtokára ment és onnan 166 kepe gabonát Akus mester Helmuch 
nevű birtokára vitt; a hatalmaskodás tanúbizonyságára Péter prépost Helmuch 
és Cherney birtok szomszédait, két Zemlyn megyei szolgabírót, valamint kle-
rikusokat és világiakat magával vitt Helmuch birtokra, ahol a kepéket megta-
lálta, nekik megmutatta és a szolgabírókkal azokat tilalmaztatta. Ezért a király 
utasítja a Jazow-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében László fia: Péter v. Buly-i László v. Zentes-i Mokow v. annak fia: 
János v. Rohuad-i [!] [Balázs fia:] Ábrahám v. Kystarkan-i Máté (Matius) fia: 
László királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. [in Wysegrad], 3. die regis Stephani, a. d. 1362. 
 
Á.: a 419. számú oklevélben. 
Megj.: A kiegészítések a köv. számú oklevélből származnak. 
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398. 1362. aug. 22. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Péter testvér Lelez-i prépost nevében, hogy 
Antal Pazdych-i várnagy aug. 16-án (2. die Ass. virg. glor.) Mykch néhai 
b[án] fia: Akus mester megbízásából és parancsából ……… és jobbágyaival 
felfegyverkezve Helmech birtokról szekereken a Lelez-i monostor Cherney 
nevű birtokára ment és onnan 166 kepe gabonát Akus mester Helmech nevű 
birtokára vitt; a hatalmaskodás tanúbizonyságára Péter prépost Helmech és 
Cherney birtok szomszédait, két Zemplyn megyei szolgabírót, valamint kleri-
kusokat és világiakat magával vitt Helmuch birtokra, ahol a kepéket megta-
lálta, nekik megmutatta és a szolgabírókkal azokat tilalmaztatta. Ezért a király 
utasítja az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
László fia: Péter v. Boly-i László v. Zentes-i Makou v. annak fia: János v. 
Rozuad-i Balázs fia: Ábrahám v. Kystarkan-i Máté (Mathyus) fia: László 
királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelen-
tést. D. in Wysegrad, 3. die regis Stephani, a. d. 1362. 
 
Á.: a 450. számú oklevélben. 
 
 
399. 1362. aug. 23. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt aug. 23-án (in 
vig. Bartholomei) Ayka-i Márton fia János özvegye a fia: László nevében 
tiltakozott, hogy Ayka-i András fia János fia: Tamás a királyi és a vasvári 
káptalani emberrel aug. 1-jére (oct. Jacobi) a királyi jelenlét elé idéztette 
Lászlót, aki bizonyos szükségeitől akadályoztatva az idézőlevél par-ját magá-
nak kiadatni nem tudta. Tamás viszont aug. 1-jén nem jelent meg, nem is kül-
dött senkit maga helyett, holott ezen nemes asszony László nevében a törvé-
nyes napokig várta. Erről kérésére az országbíró oklevelet bocsát ki László-
nak. D. in Wyssegrad, in die prenotato, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 66 153. (Thaly cs. lt. 81.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (pro Ladislao filio Johannis de Ayka…), valamint kerek záró-
pecsét töredékes nyoma. 

 
 
400. 1362. aug. 24. Zára 
Anno incarn d. 1362., ind. 15., die 24. Aug. [I.] Lajos király (H; dominus 
noster naturalis) uralkodása, de Matafarris Miklós zárai érsek, doctor 
decretorum és Çech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. (regnum Dalmacie et 



 210

Crohacie) bánja (banus generalis), zárai (Jadra) comes idején Zárában okle-
velet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 246–250. (Zárában volt E.-je alapján.) 
 
 
401. 1362. aug. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) figyelembe véve Kont Miklós nádor (regni nostri palatinus) hű érdemeit, 
amiket gyermekkora (puericia) óta folyamatosan a király oldalán tartózkodva 
az uralkodó és országa feladataiban a király kormányzása és honor-ja érdeké-
ben teljesített, személyét és javait nem kímélve, Miklós kérésére királyi ke-
gyességből (liberalitatis clemencia) és speciális kegyből örökre engedélyezi 
neki, hogy a Budán tartani szokott éves vásár szokása és szabadsága szerint 
(iuxta modum morem et libertatem huiusmodi nundinarum seu fori annualis 
Bude celebrari consueti) a Nyitra megyei Galgouch nevű birtokán sokadalmat 
v. éves vásárt (nundine, congregacio generalis, forum annuum) tartson, ami az 
ország minden mágnása, bárója és nemese v. helyetteseik joghatósága és ha-
talma alól teljesen szabad és kiemelt (liberum et exemptum) legyen, szept. 29-
én (in fe. S. Mychaelis) kezdődjön és annak 15. napjáig tartson minden évben. 
A kereskedőktől, kalmároktól és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, 
akik Magyaro. (regnum Hungarie) bármely részéről és a szomszédos orszá-
gokból a javaikkal és áruikkal ezen vásárba mennek, továbbá Galgouch birtok 
lakóitól a sokadalom helyszínén és napjain semmiféle vámot (tributum, 
exaccio tributaria) nem lehet szedni. A sokadalom idején a birtokon egy mág-
nás, báró, a nyitrai comes, helyetteseik, v. királyi bíró sem gyakorolhat jogha-
tóságot v. hatalmat, hanem a vásáron felmerülő ügyeket Miklós nádor 
officialis-a, valamint  Galgouch birtok bírói, esküdtjei és polgárai (civis) vi-
tassák meg és zárják le. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privile-
giális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., VIII. Kal. Sept., ural-
kodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 
spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, 
István zágrábi, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, Domokos 
csanádi, Vilmos (Vilhelmus) pécsi, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István 
fárói, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, egri 
és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Mik-
lós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, a szlavón báni 
(banatus regni Sclauonie) honor üresedésben, Péter királyi pohárnok-, Pál kirá-
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lyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5133. (NRA. 475. 10.) Az uralkodó 1364. dec. 28-án kelt megerősítő zára-

dékával (… pro domino palatino ac Ladizlao filio condam magistri Leukus 
fratri sui eorumque heredibus…). Hátlapján középkori kéztől tárgymeg-
jelölés. Zöld, ill. vörös fonaton függő két kerek kettőspecsét töredéke.  

 
 
402. 1362. aug. 25. Buda 
[I.] Lajos király (V) érdemeiért és hűségére való tekintettel királyi kegyből 
Prodotinus de Collalto trevisói (Tervisium) comes-t királyi familiárisává fogad-
ja titkospecsétjével ellátott oklevelében. D. Bude, die 25. Aug., a. d. 1362. 
 
K.: CD Mor. IX. 211. (Brtnicében volt E.-je alapján.) 
 
 
403. [1362.] aug. 25.  
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek 
konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 391. szám) kiküldték tanúságul rendjük testvérét: 
Domokost, akivel Bokan-i Lőrinc fia: András királyi ember aug. 24-én (f. IV. 
videlicet in fe. Bartholomei) a szomszédok összehívásával Wrs-i Myske fia: 
Pál mester örökjogú birtokait: a Zala megyei Wagowrs-t és Loaz-t, a Vesprim 
megyei Fayz-t, valamint ezek tartozékait bejárta, és minden joggal és haszon-
vétellel, azon határok alatt, amikkel Pál és elődei ezeket birtokolták, Pál leá-
nyainak: Margit és Katalin asszonyoknak (és örököseiknek) ellentmondás 
nélkül iktatta, miután Pál ezek jogáról és tulajdonáról lemondott. D. 2. die 
termini prenotati, a. d. supradict. [1362.] 
 
Á.: I. Lajos király, 1366. febr. 18. > Uő., 1366. febr. 23. Dl. 100 111. (Bat-

thyány cs. lt. Acta antiqua. Örs 3. 2. 21.)  
Tá.: I. Lajos király, 1366. febr. 1. > Bebek Imre országbíró, 1391. aug. 31. Dl. 42 460. 

(Múz. Ta. 1913. 36.) Eltérő névalakjai: Miske, Vrs, Kwuagowrs [!], Louas. 
K.: Zala I. 635–636. (Á. alapján.) 
 
 
404. 1362. aug. 27. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Nema-i János fiai: Lőrinc, Sebestyén és 
Balázs nevében, hogy a Wesprim megyei Musunykysperuad nevű birtokukon 
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szükség van határjelek emelésére és a mások birtokjogaitól való elkülönítésre. 
Ezért az uralkodó utasítja a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Kozma fia: János 
v. Olup-i András v. Fudur (dict.) Miklós v. Nema-i Márton fia: Miklós királyi 
ember a birtokot a szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, a 
szükséges helyeken a régi határjelek mellé újakat emelve, és mások birtok-
részeitől v. -jogaitól elkülönítve hagyja János fiainak, ha nincs ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondókat idézze meg János fiai ellenében a királyi jelenlét 
elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, sab. an. 
Augustini, a. d. 1362. 
 
Á.: a 445. számú oklevélben. 
K.: Új M. Múz. 6 (1856) 342–343; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 128. 

(mindkettő Á.-ban.) 
 
 
405. 1362. aug. 28.  
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli 
d.) speciális káplánja: Miklós Brassou-i dékán hű szolgálatai miatt neki, 
frater-ének: Kereztyenfalu-i Miklós fia: Rodulph-nak és annak örököseinek 
királyi kegyességből (gracia et regia liberalitate) azt a kegyet teszi, hogy mind 
Kereztienfalu falu, mind az országban máshol levő birtokaik a közrendűeket 
terhelő szolgálatoktól és bíráskodásoktól, valamint a királynak más közren-
dűekhez hasonlóan (ad instar aliorum hominum popularium) fizetendő adók 
(collecta, taxacio, census) mostantól szabadok és mentesek (exempt) legyenek 
örökre, és azt a szabadságot és örök nemesi kiváltságot (nobilitatis prerogativa) 
használják, amit az ország többi szabad, a király zászlaja alatt hadakozói élvez-
nek. Továbbá az uralkodó a mondott faluban levő (v. leendő) malom (v. mal-
mok) királynak járó szokott vámját v. bevételét és census-át Miklósnak, Ru-
dolfnak és annak örököseinek adja, más jogának sérelme nélkül. Erről függő 
kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1362., V. Kal. Sept., uralkodása 21. évében, amikor Miklós eszter-
gomi, Tamás kalocsai, Ugolin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Vilmos 
(Wilhelmus) pécsi, Domokos csanádi, Mihály váci, Péter boszniai, István test-
vér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a raguzai, egri és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tár-
nokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, 
a szlavón báni (banatus regni Sclauonie) honor üresedésben, Zwdar Péter kirá-
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lyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtón-
állómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Keresztényfalva község lt. 1. I. Lajos király 1364. máj. 30-i megerősítő 

záradékával. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1397. dec. 26. Uo. 3. 
      2. Stiborici Stibor vajda, 1412. szept. 5. Uo. 5–8. 
Má.: Brassói Evangélikus Egyházközség Lt. Trausch-gyűjt. T. F. 76. 54–56. 

(Df. 286 701.) Újkori. 
K.: ZW. II. 198–199; Doc. Rom. Hist. XII. 94–95. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 174. szám. (az E.-re és Á.-kra vonatkozó adatok innen 

származnak) 
 
 
406. 1362. aug. 28.  
Keccher (dict.) Miklós mester pozsonyi vicecomes és várnagy, valamint a szolga-
bírók tudatják, hogy amikor döntéshozó oklevelük szerint színük előtt Beus-i Balug 
(dict.) Pál, Omode mester jobbágya aug. 27-én (oct. regis Stephani) Cheufalua-i 
Egyed fia: Andrásnak 3 márkát tartozott fizetni, akkor Omode mester Pál nevében 
megjelenve a 3 márkát Andrásnak kifizette. D. 2. die oct. predict., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 48 381. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 30.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint hatszög alakú, töredékes zárópecsét nyoma. 
 
 
407. 1362. aug. 28.  
A zalai konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes 
országbíró levelének megfelelően kiküldték tanúságul Bereck testvért, akivel 
Loch-i Egyed királyi ember aug. 26-án (f. VI. p. Bartholomei) Ilmeuch-i Ist-
ván fia János fiait: Ferencet és Herbord-ot a Chaua nevű birtokukon és Voryu 
(dict.) Benedeket a Zerdahel nevű birtokán megidézték a vasvári káptalan 
ellenében szept. 15-re (oct. Nat. Marie virg.) a királyi jelenlét elé. D. 3. die 
citacionis prenotate, a. d. 1362. 
 
E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Lt. Káptalani 

mlt. 3. 3. (Df. 279 102.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Woryu névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékei. Azonos kéztől: 
filii J. non venerunt; továbbá (R. szerint): pro actore Clemens filius Blasii 
cum eorundem, Ilmeuch Soproniensi, Zerdahel Jauriensi. Sol. XI. 

R.: Kóta 128. szám. 
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408. 1362. aug. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit színe előtt a pécsi 
káptalan idézőlevelének megfelelően Zenthelsebeth-i László fiai: Péter és Pál 
aug. 22-én (oct. Ass. virg. glor.) viseltek színe előtt Pata-i László fia: János 
ellen, királyi parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja el. D. in 
Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 89 357. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 28.) Papír. Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés (Zenthelsebuth névalakkal), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Abram filius 
Ladizlai cum Symigiensi, pro in Benedictus filius Petri Agriensi ad G.; 
Sol. ambe due. 

 
 
409. [1362.] aug. 29. 
A győri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), hogy [I.] Lajos király 
(H) titkospecsétjével ellátott parancslevelének megfelelően (l. 321. szám) 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Gande Domokos mestert, akivel Nema-i 
Bálint fia: László királyi ember aug. 23-án (f. III. p. regis Stephani) a szom-
szédok jelenlétében Porwa birtokot a mondott monostor joga nevében vissza-
vette, és az apátnak, a konventnek és a monostornak visszaadta örökre, nem 
lévén ellentmondó. D. 7. die termini reassignacionis prenotate, a. d. superius 
expresso. [1362.] 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 483. 3. S. (Df. 207 281.) Pa-

pír. Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
K.: P. II. 483–484.  
 
 
410. 1362. aug. 29. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János monostor-konventje előtt 
Ilona nemes asszony – felsőszinyéri (Zyner superior) Zeuke (dict.) János öz-
vegye, most Vid fia: Sasa felesége – az ezen Zyner birtokból őt megillető 
hitbére és jegyajándéka ügyében Zudor (dict.) Péter, Zudor (dict.) István, 
Zudor (dict.) Simon és Zudor (dict.) György mestereket, valamint frater-eiket 
nyugtatta. Erről pecsétjükkel megerősített oklevelet bocsátanak ki neki. D. in 
fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5134. (NRA. 919. 1.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés 

(Zynyer névalakkal), valamint kerek pecsét töredékei. 
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411. 1362. aug. 30. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) a Sarkez melletti Zenthgwrgh-i Adorján fia: Kozma a maga, Má-
tyás fia: János, Péter fiai: András és Miklós, valamint Tollas (dict.) János fia: 
István (az ő rokonai) nevében bemutatta Konth Miklós nádor (H) nyílt, 1360. 
okt. 3-án kelt, a [Somogy megyei] Zenthgwrgh birtokról szóló egyez-
séglevelét, amit kérésére a király érvényesnek fogadva el nekik és örökö-
seiknek más jogának sérelme nélkül átír és megerősít függő kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., III. Kal. Sept., 
uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 
spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, 
István zágrábi, László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos (Wyllermus) 
pécsi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, János knini, Demeter nonai, István fárói (Pharensis), Bálint 
makarskai, Bertalan traui, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a raguzai, 
egri és korbáviai (Korbauiensis) szék üresedésben, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bwbek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i 
bán, a szlavón báni (banatus tocius regni nostri Sclauonie) honor üresedésben, 
Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: I. Mátyás király, 1466. máj. 30. Dl. 45 209. (Múz. Ta. Horvát I.) Eszerint 

I. Lajos király 1364. jan. 30-án kelt megerősítő záradékával volt ellátva 
és 2 függő kettőspecsét volt rajta. 

 
 
412. 1362. aug. 30. Lipcse 
[I.] Lajos királynak (H), anyjának: a királynénak és báróinak elpanaszolták Lu-
kács fia: Péter és Lypolch-i Tamás fia: István a maguk, valamint Lukács fia: Sán-
dor, Péter fia: Mihály, annak fia: Péter és ezen Tamás fia: Péter (az ő frater-eik) 
nevében, hogy Denk fia: Sándor Lypolch várbeli várnagya az ura parancsából és 
meghagyásából tizenegyed-magával felfegyverkezve, hatalmaskodva, előre meg-
fontoltan (holott per van függőben Denk fia: Sándor és Lukács fia: Péter között) 
aug. 20-án (in fe. regis Stephani) rájuk rontott, amikor ők, anyáik, soror-jaik és 
feleségeik a Lypolch-i plébániájukban az istentisztelet hallgatták, Krisztus teste 
felemelésekor Tamás fia: Pétert és 3 famulus-át életveszélyesen megsebesítették, 
őket meg akarták ölni, és dühüktől Péter csak Isten kegyelméből menekült meg, 
ezen nemes asszonyoknak (akik ölébe Péter védelemért menekült) kendőit 
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(pepula) és köpenyeit (palia) kardcsapásokkal több helyen szétvágták. A várna-
gyot ott ezen gaztettei közben azonban megölték. Ezért a király utasítja a Zemlen 
megyei comes-t v. a vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy congregacio-t kihirdet-
ve Nogmihal-i Péter fia: Jakab speciálisan ez ügyben kiküldött királyi emberrel 
nyíltan és titokban tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. 
in Lypche, f. III. p. Bartholomei, a. d. 1362. 
 
Á.: a 452. számú oklevélben. 
 
 
413. 1362. aug. 31. Modrus 
Bertalan fia: István, Vegla, Modrussia és Gezche comes-e Duym Blagay-i, 
Dénes és Pál Crope-i, valamint Petow Costagnavice-i comes-nek (egregii et 
magnifici): [I.] Lajos király (H; dominus naturalis) Istvánnak és apjának is 
megparancsolta, hogy vérrokonukat, Zrign-i György néhai comes fiát, a most 
kiskorú (pupillaris etas) Pált, annak ifjabb leánytestvérét, valamint György 
özvegyét és Zrign nevű várát, javait és birtokait, amik ezen gyermekekhez 
(pupilli) és az özvegyhez tartoznak, őrizze és védje meg a király személyében 
és annak hatáskörével mindenkitől, aki nekik kárt akar okozni. Ezért István 
[kéri] a címzetteket, hogy a kiskorúakat és anyjukat ne zaklassák, váraikat, 
javaikat és birtokaikat ne károsítsák ……, mivel István a zaklatókkal és káro-
sítókkal szemben őket mint a sajátjait meg fogja védeni királyi hatáskörrel, 
ahogy az uralkodó ezt rábízta. D. …… Modrussie, sub nostro sigillo, die 
ultimo Aug., a. d. 1362., ind. 15. 
 
E.: Dl. 34 012. (NRA. 1647. 9.) Kissé hiányos papír. Előlapja alján zöld via-

szú kerek pecsét nyoma.  
K.: F. IX/3. 341–342; Blagay 149–150; Smič. XIII. 250–251. 
R.: Frangepán 82. 
 
 
414. 1362. szept. 1. Lipcse 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának: a királynénak elpanaszolták Syffrid test-
vér, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja nevében, hogy [Á.: Paska] 
Saaskw-i alvárnagy a Szt. Benedek-egyház Saaskw vár melletti falvakban 
lakó szegény jobbágyainak nem engedi meg, hogy az egyház birtokain levő 
erdőkben fát gyűjtsenek, és akiket közülük ezekben az erdőkben talál, javaikat 
elvéve Saaskw várban fogságba veti és megfélemlíti őket, amíg kedve tartja; 
ue. szegény jobbágyokat nem engedi az egyház saját malmához menni őröl-
tetni, hanem erőszakkal, hatalmaskodva és verésekkel arra kényszeríti őket, 
hogy Saaskw vár malmához menjenek; ezenfelül a minap az egyház Steuk 
nevű jobbágya gabonáját jogtalanul elvette. Ezért a király utasítja a Zubur-i kon-
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ventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Baluan-i Domokos v. 
Gyznos-i Pál fia: Miklós v. Erdeu v. Nempti-i Beruk királyi ember tudja meg 
minderről az igazságot, majd menjen az alvárnagyhoz és mondja meg neki királyi 
szóval, hogy miután visszaadta az elvett dolgokat, mondott jogtalanságai alól 
köteles magát kimenteni (iustificando emendare), a Szt. Benedek-egyház jobbá-
gyai további zaklatásaival mostantól hagyjon fel, különben a királyi ember idézze 
(evocet) meg őt az apát ellenében a királyi jelenlét elé, [Á.: majd a konvent te-
gyen jelentést az uralkodónak]. D. in Lypche, in fe. Egidii, a. d. 1362. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 4. 25. (Df. 238 466.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott, valamint 
kis kerek pecsét töredéke alatt commissio-s jegyzet. 

Á.: a 443. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Gyznous, Nempty. 
 
 
415. 1362. szept. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) 1362. szept. 2-án (2. die Egidii, a. d. 1362.) Vissegrad-on 
kelt oklevelében László Opolia-i herceg és Ozlyan-i Péter kérésére a férfiörökös 
nélkül elhunyt Baragyan-i Márton fia János leányait: Margit és Anna nemes 
leányokat törvényes férfiörökösökké (veri heredes tamquam filii masculini et 
successores legitimi) tette apjuk minden birtokában és birtokrészében, és azokat 
az ő és örököseik tulajdonába adta, más jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. nov. 14. ŠA. Bratislava. Brogyáni cs. brogyáni 

lt. 20. (Df. 250 518.) Eszerint eredetileg I. Lajos király 1364. febr. 11-én 
kiadott nyílt, nagypecsétes oklevelében volt átírva. 

 
 
416. 1362. szept. 3. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe 
előtt a Jazou-i konvent idézőlevelének megfelelően jún. 19-én (quind. Penth.) 
Fynta fia: Miklós (Zalona-i Lorand fia: László nevében ue. konvent ügyvéd-
valló levelével) Lengend-i Tamás fia: László ellenében bemutatta a konvent 
ezen idézőlevelét (amiben a királynak tettek jelentést, átírva abban az ural-
kodó írásbeli parancsát), állítva, hogy az tartalmazza Lorand fia: László Tamás 
fia: László ellenében előadandó keresetét (accio). Eszerint Zalona-i Lorand fia: 
László nevében elmondták az uralkodónak, hogy őt Lengend-i Tamás fia: László 
leánynegyed ügyében az egri püspök és a káptalan elé perbe vonta, amit a püs-
pök és a káptalan a király oklevele ellenére nem küldtek át a királyi kúriába 
ítélkezésre, hanem a perben döntést hoztak, de azt Lorand fia: László nem fo-
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gadta el; mivel a király azt akarta, hogy a pert a királyi kúriában ítéljék meg, 
utasította a Jazou-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
a királyi ember idézze meg (evocare) Lengend-i Lászlót Lorand fia: László 
ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodó-
nak; ennek megfelelően Wrboch-i Miklós fia: István királyi emberrel a kon-
vent kiküldte tanúságul János testvért, akik jún. 3-án (f. VI. an. Penth.) bemu-
tattak az egri káptalannak egy másik királyi oklevelet Zalona-i Lorand fia: 
László ügyében, és ott Lengend-i Lászlót személyesen megtalálva őt Lorand 
fia: László ellenében a királyi jelenlét elé idézték jún. 19-re. Ezen időpontban 
azonban Lengend-i Tamás fia: László nem jelent meg, nem is küldött senkit, 
holott ezen Miklós képviselő Lorand fia: László személyében 20 napig várt rá 
az országbíró előtt, aki ezért bírságlevelével elmarasztalta Tamás fia: Lászlót. 
Mivel mindezek alapján az országbírónak és az ország vele ítélkező nemesei-
nek úgy tűnt, hogy Lengend-i Lászlót újra meg kell idézni a döntéshozatal 
elfogadására és a meg nem jelenése miatti bírság (iudicium unius termini) 
országbírónak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére, ezért az országbíró 
írásban kérte a Jazou-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében a királyi ember Lengend-i Tamás fia: Lászlót idézze meg Lorand fia: 
László ellenében aug. 27-re (oct. regis Stephani) a királyi jelenlét elé, figyel-
meztetve, hogy az országbíró Tamás fia: László távollétében is végső döntést 
hoz az ügyben, ahogy a jog rendje megkívánja, majd a konvent tegyen jelen-
tést a királynak. A kitűzött napon Fynta fia: Miklós képviselő (Lorand fia: 
László nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) Lengend-i Tamás fia: 
László jelenlétében bemutatta az országbírónak a konvent királynak szóló jelen-
tését – miszerint Lengend-i Tamás fia: Lászlót a Lengend nevű birtokon 
Wrboch-i Miklós fia: István királyi ember és Lukács testvér, a konvent tanúsá-
ga aug. 19-én (f. VI. p. Ass. virg. glor.) az ügyben a döntés elfogadására és a 
bírság kifizetésére aug. 27-re megidézték –, majd azt mondta, hogy Lorand 
fia: Lászlót és a hozzá tartozókat a püspök és a káptalan döntésének el nem 
fogadása miatt az egri püspök kiközösítette és a Zalona faluban levő plébá-
niára interdictum-ot vetett ki. Erre Tamás fia: László azt felelte, hogy a 
leánynegyed miatt indított ügyében a király elrendelte oklevelével az egri 
püspöknek és vikáriusának, hogy hozzanak végső döntést, ők tehát a közte és 
Lorand fia: László közötti ezen ügyben királyi parancsból ítélkeztek, neki 
erről oklevelei vannak, amiket jelenleg nem, de az országbíró által kijelölt 
másik időpontban kész bemutatni. Mindezek alapján az országbíró a bárókkal 
és az ország vele ítélkező nemeseivel, valamint a felek beleegyezésével meg-
hagyta, hogy Tamás fia: László okt. 6-án (oct. Mychaelis) mutassa be minden 
oklevelét (ti. a királyét, amivel elrendelte a püspöknek és vikáriusának a perben 
való ítélkezést, ill. azok ítéletlevelét), továbbá a mondott interdictum és kikö-
zösítés alól Zolona-i Lászlót, mondott jobbágyait és famulus-ait oldoztassa 
fel. Ha okt. 6-án az országbíró a bárókkal és az ország nemeseivel a királyi és 
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püspöki oklevél megtekintése után úgy találja, hogy a püspök és vikáriusa az 
ügyben az egyházi jognak megfelelően (iure ecclesiastico congruo modo) és kirá-
lyi parancsból ítélkeztek, akkor mindazt, amit Tamás fia: László az egyházi 
jognak megfelelően megszerzett, az országbíró neki világi bírói hatáskörrel 
teljesíti. Mivel Tamás fia: László a 3 márka bírságot nem rótta le, ezért okt. 6-án 
azt annak kétszeresével fizesse meg. D. in Wyssegrad, 8. di termini prenotati, 
a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 64 064. (Kapy cs. lt. 57.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: homo 
regius Philippus de Kalno vel Stephanus filii Alberti de eadem aut 
Stephanus seu Ladislaus filii Pauli de Treztenye sive Lachk de Vorbolch. 

 
 
417. 1362. szept. 3. Nagyfalu 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között baranyai comes tudatja, hogy a Bara-
nya megye nemesei universitas-ának aug. 29-én (f. II. videlicet in fe. Decoll. 
Johannis Bapt.) Nogfalu faluban tartott congregacio generalis-án Barlyad-i János 
fia: János előadta Pera-i Mátyás fia: Miklós ellenében, hogy az ő Pera-n levő 
birtokrészét Miklós régóta elfoglalva tartja és ennek okát akarja tudni. Mivel a 
gyermekkorú (puer, tenera etate constitutus) Miklós érdekében királyi okleve-
let mutattak be, miszerint az uralkodó az országa jogszolgáltatóinak, köztük a 
bánnak is megparancsolta, hogy Miklós felett, amíg a törvényes és felnőtt kort 
(adulta etas, tempus adolescencie seu virilis) el nem éri, semmilyen perben (ki-
véve az oklevélben felsorolt háromféle ügyet) ne ítélkezzenek, ezért ennek 
megfelelően a bán jelen ügyet a gyermek Miklós nagykorúságáig elhalasztotta, 
amikor az majd választ tud adni. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in 
loco predicto, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5136. (NRA. 1509. 45.) Papír. Hátlapján kerek pecsét töredékes nyoma. 
 
 
418. 1362. szept. 7. Surány 
György mester vicecomes és a Neugrad megyei szolgabírók tudatják, hogy ko-
rábbi perhalasztó oklevelük ellenére Liberche-i Tamás fia: Mihály szept. 5-én (f. 
II. an. Nat. B. Marie) nem jelent meg válaszadásra színük előtt Keekku-i Péter fia: 
György mester ellenében per közbeni hatalmaskodás ügyében, nem is küldött 
senkit maga helyett, holott György várta őt, ezért Mihályt bírságban marasztalják 
el György ellenében. D. in Suran, 3. die termini prenotati, a. d. 1362.  
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E.: Dl. 5372. (NRA. 50. 19.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Keeku 
névalakkal), valamint 1 nagyobb és 2 kisebb kerek pecsét töredékes nyoma. 

 
 
419. [1362.] szept. 7. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 397. szám) 
Zentes-i Mokow fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul Henzlyn test-
vért, akik aug. 29-én (in fe. Decoll. Johannis Ba[pt.]) és a köv. napokon Tyssa 
és Bodrogkuz folyók districtus-ában, valamint Zemlyn megyében máshol is 
nemesektől, nem nemesektől, papoktól, klerikusoktól, bármiféle helyzetű és 
állapotú emberektől, főleg a Zemlyn megyei szolgabíróktól, valamint Hel-
much és Cherney szomszédaitól kérdezősködve megtudták, hogy aug. 16-án 
(2. die Ass. virg. glor.) Nempty-i Zochik fia: Jakab, Mykch néhai bán fia: 
Akus mester Helmuch-i officialis-a ezen ura Helmuch-i népeivel és jobbá-
gyaival felfegyverkezve szekereken Péter prépost monostorának Cherney nevű 
birtokára ment, onnan 166 kepe gabonát Akus mester Helmuch nevű birtokára 
vitt hatalmaskodva és ott elraktározta. Ennek tényét, ti. a kepék helyét, sok sze-
kér nyomait és a gabonák raktárhelyét Bathyan-i Péter fia: Mihály, Máté 
(Mathius) fia: László, Kystarkan-i Tamás fia: Domokos, nagytárkányi (maior 
Tarkan) László fia: Márton, Agar-i Péter fia: Lőrinc, Kysfalud-i Orbán fia: Mik-
lós, Zentes-i Pál fia: Mokow, Zentes-i Poka fia: István, Abahaza-i János fia: 
Péter, Buly-i László, Kapona-i Miklós nemesek, továbbá István és András 
Bachka-i nemesek officialis-ai (mind Helmuch és Cherney birtokok 
szomszédai) a saját szemükkel látták, a Zenlyn [!] megyei két szolgabíró  pedig 
tilalmazta a Helmech-en felhalmozott és elhelyezett terményeket. D. in vig. Nat. 
virg. glor., a. d. prenotato. [1362.] 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 107. (Df. 233 714.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Péter testvér Lelez-i pré-
post), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
420. 1362. szept. 7. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – amikor és 
ahányszor jelen oklevél kiadásától 1 évig [Péter] testvér Lelez-i prépost és kon-
ventje (v. a nevükben képviselőik és officialis-aik) [idézésekre], tudomány-
vételekre, birtokaik tilalmazására, azok határajeleinek bejárására, emelésére [és 
megújítására], továbbá más, az ország szokása szerinti ügyekre [felkeresik 
őket], küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében [Zentes-i Mokow fiai:] Pál 
és János v. Kereztur-i László fia: Péter v. Kystarkan-i Máté (Mathius) fia: 
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László királyi ember mindezeket végezze el a jog rendje szerint, a konvent 
pedig minden esetben tegyen jelentést – Zentes-i Mokow fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul Henzlyn testvért, akik Zemlyn megyében neme-
sektől, nem nemesektől, és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, ti. 
a szomszédoktól megtudták, hogy Miklós comes néhai országbíró fia: János 
mester febr. 16-án (IV. f. p. Circumdederunt) Ábrahám fia: Jánossal és László 
fia: Péterrel (az ő birtokos famulus-aival és officialis-aival) Péter prépost 10 
jobbágyát a Lelez-i egyház Kapus nevű birtokán kegyetlenül megverette és 
hatalmaskodva lemezteleníttette. D. in vig. Nat. virg. glor., a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 115. (Df. 233 723.) Fol-

tos, hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek záró-
pecsét töredékes nyoma. 

 
 
421. [1362.] szept. 9. Visegrád 
Vilmos (Vilhelmus) pécsi püspök, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja Péter, a Glogoncha-i Boldogságos Szűz-egyház prépostja, a Je-i 
egyház [az Úr Szt. Sírja-rend] kanonoka kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
királyi kápolnaispánsága függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében 
átírja [IV.] Béla király (H) 1255. márc. 30-i privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 
1039. szám). D. in Wisegrad, 2. die Nat. B., virg., [a. d. 1362.] 
 
E.: Zágrábi Érseki Lt. Oklevelek. Priv. 32. (Df. 252 000.) Hátlapján középkori 

és újkori kéztől tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét és fonata. 
Megj.: A fotón a plicatura takarja a kiadás évét. Hátlapi újkori kéztől való 

dátum és OL-adatbázis szerint 1362. évi oklevél. 
 
 
422. 1362. szept. 10. 
A győri káptalan Margit nemes asszony, Magar (dict.) Pál mester özvegye 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja [I.] 
Károly király (H) 1332. dec. 10-én kelt, harmadik pecsétjével ellátott, gyanú-
tól mentes privilégiumát. D. sab. p. Nat. B. virg., a. d. 1362., amikor Bereck 
prépost, Miklós olvasó-, Mihály éneklő-, Domokos őrkanonok.  
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 2. 17. 54. 

(Df. 278 134.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Függőpecsétre utaló bevágás és plicatura. 
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423. [1362. szept. 10.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: ne kérjenek kegyet a királytól, hogy háza-
síthassák leányaikat, leányunokáikat és -testvéreiket a király országa határain 
kívül. Törölt javaslat szerint kérjenek kegyet tőle, hogy ezen nőket országa hatá-
rain kívül házasíthassák, ill. a határokon kívülről szerezhessenek feleséget. 
 
K.: Mon. Rag. III. 222. (ezen dátummal) 
 
 
424. 1362. szept. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Socouch-i Demeter fia: Pethew, Gilet fia: János mes-
ter familiárisa előadva hű szolgálatait a Nyitra megyei, Keselywkw királyi 
várhoz tartozó Luchna nevű királyi földet v. birtokot – ami mintegy 2 ekényi 
és 5 telek (mansio seu curia) van rajta – kérte örök adományul magának és 
Pouka fia: Leustach egykori esztergomi bírónak, az ő frater patruelis-ének. A 
király felidézve Pethew hű szolgálatait, amiket az uralkodó és országa hadjá-
rataiban tanúsított, és főleg Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnok-
mester kérésére és Pethew érdekében a királynál való közbenjárására Luchna 
birtokot a mondott vártól kihasítva és kiemelve új királyi adomány címén 
Pethew-nek, általa Leustach-nak és örököseiknek adományozza, minden haszon-
vétellel, más jogának sérelme nélkül. D. in Vissegrad, domin. p. Nat. B. virg., 
a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 75 532. (Sándor-Metternich cs. lt. B. 3. 1.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek nagypecsét nyomában: relacio Benedicti filii 
Heym. [!] 

Á.: I. Lajos király, 1364. febr. 3. Dl. 73 082. (Majthényi cs. lt. A. 61.) XV. századi 
Má.-ban. Eltérő névalakjai: Petew, Kesselekew ~ Keseleukew, Wissegrad. 

Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 1366-os évvel. 
         2. Dl. 68 095. (Ghyczy cs. lt. 13.) Újkori. 
 
 
425. 1362. szept. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Zanizlo-i Mihály fia: Péter, hogy Bator-i 
Miklós fia: Miklós aug. 26-án (f. VI. p. regis Stephani) az ő Adon nevű birto-
kára ment felfegyverkezve, hatalmaskodva, a birtokot tönkretette és 27 ökrét 
elvitte. Ezért a király utasítja az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Elbeus-i László fia: Márton v. Mendzenth-i Péter fia: 
János v. Gath-i Lőrinc fia: Balázs v. Kereky-i (dict.) Miklós királyi ember 
tudja meg minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Wysegrad, 4. die Nat. virg. glor., a. d. 1362. 
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Á.: a 483. számú oklevélben. 
 
 
426. 1362. szept. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Nekche-i Denk fia: Sándor, hogy amikor aug. 
20-án (in fe. regis Stephani) Péter fia: Jakab, az ő Lypolch-i várnagya a Lypolch 
faluban levő egyházba ment a mise meghallgatására, Lukács fiai: Sándor és 
Péter, Péter fia: Mihály, Kecher (dict.) Tamás fiai: Péter és István, Lypolch-i 
nemesek ue. Lukács fia: Demeter és ezen Péter fia: Miklós tanácsából és támo-
gatásával, előre megfontoltan, ördögi lélekkel megtelve, felfegyverkezve és 
hatalmaskodva Jakabra támadtak, és őt Krisztus teste felemelésekor öt famulus-
ával együtt ezen egyházban megölték, majd ezzel meg nem elégedve ezen Sán-
dor falunagyának házához, ti. ezen Jakab szállásához menve Jakab és vétlen 
familiárisai 7 lovát hatalmaskodva elvitték, holott per van függőben Denk fia: 
Sándor, ill. Lukács fia: Sándor, Péter fia: Miklós és Tamás fiai között. Mivel a 
király az efféle törvénytelen ügyeket országában nem akarja eltűrni, és ezekről 
bizonyosságot akar szerezni, utasítja a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akinek jelenlétében Micla-i Lőrinc fia: Mihály v. Paniky-i István fia: 
László királyi ember tudja meg nyíltan és titokban minderről az igazságot, főleg 
a Sarus, Zemlien és Abwyuar [!] megyékben mindezek ügyében tartandó 
congregacio-kon, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, domin. p. 
Nat. virg. glor., a. d. 1362. 
 
Á.: a 467. számú oklevélben. 
 
 
427. 1362. szept. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Nekche-i Denk fia: Sándor, hogy amikor 
aug. 20-án (in fe. regis Stephani) Péter fia: Jakab, az ő Lypouch-i várnagya a 
Lypouch faluban levő egyházba ment a mise meghallgatására, Lukács fiai: 
Sándor és Péter, Péter fia: Mihály, Kecher (dict.) Tamás fiai: Péter és István, 
Lypouch-i nemesek ue. Lukács fia: Demeter és ezen Péter fia: Miklós taná-
csából és támogatásával, előre megfontoltan, ördögi lélekkel megtelve, felfegy-
verkezve és hatalmaskodva Jakabra támadtak, és őt Krisztus teste felemelésekor 
öt famulusával együtt ezen egyházban megölték, majd ezzel meg nem elégedve 
ezen Sándor falunagyának házához, ti. ezen Jakab szállásához menve Jakab és 
vétlen familiárisai 7 lovát hatalmaskodva elvitték, holott per van függőben 
Denk fia: Sándor, ill. Lukács fia: Sándor, Péter fia: Miklós és Tamás fiai kö-
zött. Mivel a király az efféle törvénytelen ügyeket országában nem akarja 
eltűrni, és ezekről bizonyosságot akar szerezni, utasítja az egri káptalant, hogy 
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küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Demeter fia: Péter v. Herman-i 
Kozma v. Taynou-i Bakou fia: Miklós királyi ember tudja meg nyíltan és 
titokban minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Wyssegrad, domin. p. Nat. virg. glor., a. d. 1362. 
 
Á.: a 462. számú oklevélben. 
 
 
428. 1362. szept. 11. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe 
előtt Gerede-i Pál litteratus és Kerechen-i Bekeu (Chorna-i Imre fia Lőrinc 
mester fiai: István zágrábi püspök, János mester és Benedek mester famili-
árisai ezen uraik nevében a püspök ügyvédvalló levelével) aug. 22-től (oct. 
Ass. virg. glor.) 20 napig vártak a felperes nemes asszony – Ouar-i Nagy 
(Magnus) István özvegye, Fülöp fia: Miklós leánya – ellenében, azt állítva, 
hogy a püspök és fivérei (frater) elleni pert, amit a királyi hadoszlás 15. napjá-
ra halasztottak, a király az asszony panaszos kérelme miatt onnan vissza-
vonva aug. 22-re az országbíróra bízta befejezésre, de a püspöknek és fivé-
reinek nincs meg erről a király oklevele. A kitűzött napon azonban az asszony 
nem jelent meg és nem is küldött senkit maga helyett. Erről az országbíró 
oklevelet bocsát ki a püspöknek és fivéreinek. D. in Wyssegrad, 21. die 
termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5139. (NRA. 21. 73.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
429. 1362. szept. 11. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a váradi káptalannak: 
színe előtt a Colosmonostora-i konvent idézőlevelének megfelelően Balázs fia: 
Mihály királyi al-lovászmester és Ector fia: János, Reche-i nemesek a maguk és 
Reche-i Lőrinc fia: János nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével aug. 
22-én (oct. Ass. virg. glor.) bemutatták Domokos erdélyi püspök ellenében a 
konvent ezen idézőlevelét (amiben a konvent a királynak tett jelentést annak átírt 
írásos parancsára), azt állítva, hogy ez tartalmazza a püspök ellen előadandó kere-
setüket (accio). Eszerint a királynak elmondták Balázs fia: Mihály királyi al-
lovászmester, Ector fia: János és Lőrinc fia: János, Reche-i nemesek, hogy az ő 
Paluara és Kysreche nevű birtokaikat Domokos erdélyi püspök hatalmaskodva és 
jogtalanul az ezekkel szomszédos Zilah nevű birtokához csatolta, majd Zilah-ot 
Buldre (dict.) Mihály mesternek, egykori Lypua-i királyi sókamara-ispánnak 
elzálogosította, és mikor ők a püspöktől ezen birtokaikat bírói úton visszasze-
rezték (reoptinuissent) és azok tulajdonába az ország szokásának megfelelően 
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királyi oklevéllel be akartak menni, Mihály mester nekik ellentmondott, azt állít-
va, hogy e birtokokat a püspök a Zilah nevű birtokával együtt zálogosította el 
neki, ezzel pedig nekik ezen birtokaik ügyében a püspök jogsérelmet okozott; 
ezért a király írásban utasította a Colosmonostra-i konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember mondja meg a püspöknek királyi 
szóval, hogy Paluara és Kysreche birtokokat, amiket tőle ezen Reche-i nemesek 
saját jogaik nevében bírói úton visszaszereztek, szabadítsa fel (liberaret) Mihály 
mestertől, akinek ezeket elzálogosította, és a Reche-i nemeseknek adja vissza 
(resignare), majd idézze meg a püspököt ellenükben a királyi jelenlét elé aug. 22-re, 
mikor is mutassa majd be eredetiben minden oklevelét eredetiben e birtokokról, a 
konvent pedig tegyen jelentést az uralkodónak; a konvent ennek megfelelően 
Nadasd-i László fia: István királyi emberrel kiküldte tanúságul János testvér pa-
pot, akik aug. 8-án (II. f. an. Laurencii) Gyulafehérvárra (Alba Gyule) mentek, és 
Domokos erdélyi püspököt Balázs fia: Mihály királyi al-lovászmester, Ector fia: 
János és Lőrinc fia: János, Reche-i nemesek ellenében a királyi jelenlét elé idéz-
ték (evocare) aug. 22-re, hogy a birtokokra vonatkozó okleveleit eredetiben be-
mutassa. Ezután Mihály és János bemutatták még az országbírónak a 
Kolosmonostora-i konvent másik, a királynak szóló nyílt jelentését is (l. 381. 
szám). A megidézett Domokos erdélyi püspök (holott [Mihály] és János a törvé-
nyes napokig vártak rá) Paluara és Kysreche birtokokról kiadott oklevelei bemu-
tatására azonban nem jelent meg aug. 22-én az országbíró előtt, nem is küldött 
senkit maga helyett, így az országbíró bírságlevelével őt elmarasztalta. Mindezek 
alapján az országbírónak és az ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt, hogy a 
püspököt újra meg kell idézni mondott oklevelei bemutatására és a bírsága kifize-
tésére, ezért az országbíró kéri a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Kechel-i Jakab fia: Miklós v. Pál fia: István v. Ratun-i Akur 
fia: István v. Bylgezd-i Gergely v. Boyaz-i Nagy (Magnus) István királyi ember a 
püspököt idézze meg oklevelei bemutatására és a 9 márka bírság országbírónak és 
a peres ellenfélnek történő kifizetésére okt. 6-ra (oct. Mychaelis) Balázs fia: Mi-
hály, Ector fia: János és Lőrinc fia: János ellenében, figyelmeztetve, hogy az or-
szágbíró el fog járni ellenében bíróilag (iudiciaria censura) távolléte esetén is, 
ahogy a jog rendje megköveteli, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést. D. 
in Wyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 62 715. (Bethlen cs. betleni lt. 45.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 97–99. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 171., 172. és 175. szám. 
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430. 1362. szept. 12. 
A Tytul-i káptalan előtt megjelentek egyrészről Deda fia Márton leánya, Sag-i 
István fia László özvegye: Katalin a fiával: Tamással és a leányával: Erzsé-
bettel, másrészről Semene-i Pál fia: Gergely és Lőrinc (Machadonya-i György 
fia János fiai: Donch, Péter és János mesterek képviselői és officialis-ai), és 
előbbiek elmondták, hogy a Mortunsaga birtokon nyugat felől levő birtok-
részüket (amit Katalin és László házassága idején az asszony apja Lászlónak 
adott, miként ezt a csanádi káptalan privilegiális oklevelében szerepel) jelen-
legi sürgető szükségeik miatt a szomszédaik beleegyezésével, minden haszon-
vétellel és tartozékkal (szántóföldek, erdők, rétek, halászóhelyek) 100 forintért 
eladták Machedonya-i János fiainak és örököseiknek, szavatosság vállalásával 
feléjük a maguk és örököseik részéről a birtokrész ügyében. Erről a káptalan 
függőpecsétjével megerősített, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 
f. II. p. Nat. virg. glor., a. d. 1362., amikor Vilmos (Gyullermus) kardinális (aki 
a pápai kúriában van) prépost, Tamás mester olvasó-, Péter mester éneklő-, 
Miklós mester őrkanonok. Arenga. 
 
E.: K.-ok. szerint: Nagyszombati Szt. Adalbert Egyesület Lt.-a. 154. 1. A. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét és 
zöld-sárga fonata. 

K.: Rábik, Diplomatarium 107–109; Rábik, Oklevelek 44–45.  
 
 
431. 1362. szept. 12.  
A zágrábi káptalan Greben-i Punyk fia: Péter mester kérésére és oklevél-
bemutatása alapján új függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja 1360. jún. 3-i, 
korábbi pecsétjével ellátott, gyanútól mentes nyílt oklevelét. D. f. II. p. Nat. virg. 
glor., a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 33 967. (NRA. 1598. 17.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsétre utaló bevágások.  
 
 
432. 1362. szept. 13. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemplen megyei vicecomes-e 
és a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően – amikor és ahányszor jelen oklevél kiadásától [!] 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje (v. nevükben képviselőik és officialis-aik) idé-
zésekre és tilalmazásokra felkeresik őket, küldjék ki egyiküket v. kettejüket, 
akik ezeket végezzék el a jog rendje szerint, ők pedig minden esetben tegye-
nek jelentést – kiküldtek két szolgabírót, akik aug. 29-én (in fe. Decoll. 
Johannis Bapt.) és a köv. napokon Tyssa és Bodrog folyók districtus-ában, 
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valamint Zemplin megyében máshol is nemesektől, nem nemesektől, papok-
tól, klerikusoktól, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, valamint Hel-
mech és Cherney szomszédaitól kérdezősködve megtudták, hogy aug. 16-án 
(2. die Ass. virg. glor.) Zochik fia: Jakab, Mikch néhai bán fia: Acus mester 
Helmech-i officialis-a ezen ura Helmech-i népeivel és jobbágyaival felfegy-
verkezve szekereken Helmech-ből Péter prépost monostorának Cherney nevű 
birtokára ment, onnan 166 kepe gabonát Acus mester Helmech nevű birtokára 
vitt hatalmaskodva és ott elraktározta. Ennek tényét, ti. a kepék helyét, sok 
szekér nyomait és a gabonák raktárhelyét Bathyan-i Péter fia: Mihály, Máté 
(Mathius) fia: László, Kistarchan-i Tamás fia: Domokos, nagytárkányi (maior 
Tarkan) László fia: Márton, Agar-i Péter fia: Lőrinc, Kisfalud-i Orbán fia: 
Miklós, Zentus-i Pál fia: Makow, Zentus-i Poka fia: István, Habahaza-i János 
fia: Péter, Buly-i László, Capona-i Miklós nemesek, továbbá István és András 
Bachka-i nemesek officialis-ai (mind Helmech és Cherney birtokok szom-
szédai) a saját szemükkel látták, a Helmech birtokon felhalmozott és elhelye-
zett terményeket és azok elszállítását pedig a szolgabírók tilalmazták. D. in 
Therebes, f. III. p. Nat. virg. glor., a. d. 1362.  
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 106. (Df. 233 713.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Jakab Nemethi-i), vala-
mint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei. 

 
 
433. 1362. szept. 13. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemplin megyei vicecomes-e 
és a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően – amikor és ahányszor jelen oklevél kiadásától [!] 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje (v. nevükben képviselőik és officialis-aik) idézé-
sekre és tilalmazásokra felkeresik őket, küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik 
ezeket végezzék el a jog rendje szerint, ők pedig minden esetben tegyenek je-
lentést – kiküldtek két szolgabírót, akik aug. 29-én (in fe. Decoll. Johannis 
Bapt.) és a köv. napokon Thysa és Bodrog folyók districtus-ában, valamint 
Zemplin megyében máshol is nemesektől, nem nemesektől, papoktól, kleriku-
soktól, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, valamint Helmech és 
Cherney szomszédaitól kérdezősködve megtudták, hogy amikor a Lelez birto-
kon belüli földrészen a határok Péter Lelez-i prépost és Mikch néhai bán fia: 
Akus mester általi megmutatása és bejárása idején mindkét fél részéről tilal-
mazás történt, a prépost és Akus mester a szomszédok, főleg a Zemplin megyei 
egyik szolgabíró jelenlétében úgy egyeztek meg, hogy ha valamelyikük jobbá-
gyai a tilalmazott földrészt felszántják, akkor a másik fél elveheti az ekéket a 
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jószágokkal (pecoribus) v. lovakkal, valamint a földrészen talált gabonát is 
(fruges seu anona) addig, amíg döntés nem születik arról a felek között, hogy a 
földrész mely birtokhoz tartozik. Ezután Akus mester Helmech-i officialis-a a 
prépost egyik jobbágyát a földrészen szántva találta, elvette tőle ökreit és lovait, 
és attól fogva, vagyis 7 éve (cuius septima dicitur iam preterisse revolucio 
annualis), és most is Akus mester parancsából annak jobbágyai a földrészt ha-
talmaskodva használják. Ezenkívül Lelez birtok egyik határjelét, ami elkülöníti 
a földrészt Helmech birtoktól, a Helmech-i hospesek elszántották, és a határjel 
lerombolását a szolgabírók maguk is látták. D. in Therebes, f. III. p. Nat. virg. 
glor., a. [lehúzva: prenotato.] d. 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 108. (Df. 233 715.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb záró-
pecsét töredékei. 

 
 
434. 13[6]2. szept. 13. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemplin megyei vicecomes-e 
és a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően – amikor és ahányszor jelen oklevél kiadásától [!] 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje (v. nevükben képviselőik és officialis-aik) idézé-
sekre és tilalmazásokra felkeresik őket, küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik 
ezeket végezzék el a jog rendje szerint, ők pedig minden esetben tegyenek je-
lentést – kiküldtek két szolgabírót, akik Zemplin megyében nemesektől, nem 
nemesektől, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg a szomszédoktól 
megtudták, hogy ……… és Nemethy-i László fia: Péter febr. 16-án (IV. f. p. 
Circumdederunt) Péter prépost jobbágyait egyháza Capus ~ Kapus nevű birto-
kán megverték ……. lemeztelenítették hatalmaskodva ..…. D. in Therebes, f. 
III. p. Nat. virg. glor., a. d. 13[6]2. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 109. (Df. 233 717.) Foltos. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…contra Johannem filium 
Abram…), valamint 1 nagyobb és 2 kisebb kerek zárópecsét töredékei. 

Megj.: Hátlapi feljegyzés szerint 1362. évi oklevél.  
 
 
435. 1362. szept. 13.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János[-monostor] konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – amikor és 
ahányszor jelen oklevél kiadásától [!] 1 évig Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje (v. nevükben képviselőik és officialis-aik) idézésekre, tudomány-
vételekre, birtokaik tilalmazására, azok határjeleinek bejárására, emelésére és 
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megújítására, és más, az ország szokása szerinti ügyekre felkeresi őket, küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Zentes-i Mokow fiai: Pál és János v. 
Kereztwr-i László fia: Péter királyi ember mindezeket végezze el a jog rendje 
szerint, a konvent pedig minden esetben tegyen jelentést – Zentes-i Mokow fia: 
János királyi emberrel kiküldték tanúságul Henzlyn testvért, akik aug. 29-én 
(in fe. Decoll. Johannis Bapt.) és a köv. napokon Tissa és Bodrog folyók 
districtus-ában, valamint Zemlyn megyében máshol is nemesektől, nem ne-
mesektől, papoktól, klerikusoktól, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, 
valamint Helmuch és Cherney szomszédaitól nyíltan kérdezősködve megtud-
ták, hogy amikor a Lelez birtokon belüli földrészen a határok Péter Lelez-i 
prépost és Mikch néhai bán fia: Akus mester általi megmutatása és bejárása 
idején mindkét fél részéről tilalmazás történt, a prépost és Akus mester a szom-
szédok, főleg a Zemplin megyei egyik szolgabíró jelenlétében úgy egyeztek meg, 
hogy ha valamelyikük jobbágyai a tilalmazott földrészt felszántják, akkor a másik 
fél elveheti az ekéket a jószágokkal (pecoribus) v. lovakkal, valamint a földré-
szen talált gabonát is (fruges seu anona) addig, amíg döntés nem születik arról 
a felek között, hogy a földrész mely birtokhoz tartozik. Ezután Akus mester 
Helmech-i officialis-a a prépost egyik jobbágyát a földrészen szántva találta, 
elvette tőle ökreit és lovait, és attól fogva, vagyis 7 éve (cuius septima dicitur 
iam preterisse revolucio annualis), és most is Akus mester parancsából annak 
jobbágyai a földrészt hatalmaskodva használják. Ezenkívül Lelez birtok egyik 
határjelét, ami elkülöníti a földrészt Helmech birtoktól, a Helmech-i hospesek 
elszántották, és a határjel lerombolását a szolgabírók maguk is látták. D. [le-
húzva: in Therebes], f. III. p. Nat. virg. glor., a. [lehúzva: prenotato.] d. 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 108. A. (Df. 233 716.) 

Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek 
zárópecsét töredékei. 

 
 
436. 1362. szept. 14. 
[I.] Lajos király a traui comes-nek, bírónak, tanácsnak és az egész városnak: 
követük, Ágoston szavaira azt feleli nekik, hogy országa jelenlegi és várható 
nehéz ügyei okán a királyi bevételek ezévi növelése érdekében a só árát jelen-
leg nem tudja csökkenteni számukra, és ue. okból nem tudja támogatni a külvá-
rosuk erődítését (muracio burgi civitatis vestre) sem, de ha az ország feladatai 
elvégeződtek, és a királyt ők megkérik, igyekszik majd nekik érett megfon-
tolással válaszolni mindezek ügyében. A város határain túl szedett vám ügyében 
pedig meghagyta Miklósnak, egész Dalmácia és Horváto. jelenlevő bánjának, 
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hogy Kilych vár vámja ügyében a város szokásának és szabadságának megfe-
lelően senkit ne érjen zaklatás. D. in Wissegrad, in fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
K.: F. IX/3. 317–318; Smič. XIII. 251–252. (Lucius V. 278. alapján.) 
 
 
437. 1362. szept. 14. 
A nyitrai káptalan előtt Dwb-i Marcell fia Miklós fia: Tamás megvallotta, hogy 
ezen Dwb, más néven Luchench nevű birtoka felét, amit frater-ével: Mihállyal 
együtt a rokonának, Péter fia: Istvánnak 12 márkáért elzálogosított, mind ezen 
összegért, mind pedig István és annak felesége – az ő leánytestvére (soror): 
Klára – iránti szeretete miatt Istvánnak (akit testvérévé fogadott) átörökítette, és 
ha Tamás gyermekek (liberi) nélkül hunyna el, akkor birtokának másik fele is 
Istvánra és feleségére háramoljon. Erről a káptalan függőpecsétjével megerő-
sített és chirographált oklevelet bocsát ki. D. in die Exalt. S. Crucis, a. d. 1362., 
amikor János mester olvasókanonok. 
 
Fk.: Dl. 95 265. (Ocskay cs. lt. 33.) Alul chirographált. Függőpecsét fonata. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1363. jan. 28. Fk.: Dl. 95 266. (Uo. 33. A.) 

Eltérő névalakjai: Dub, Luchunch. 
K.: Ocskay 130–131.  
 
 
438. 1362. szept. 15. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Buthka-i Pál fia: István, a királynéi aula if-
ja nevében, hogy a Dada nevű birtok most Debrechen-i Dosa fiainak: Jakab-
nak és Pálnak a fiai: István és Gergely kezén van elfoglalva, pedig az Pál fia: 
Istvánt illeti minden joggal, ezért szükség van a birtok visszavételére és István 
számára történő iktatására. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Buly-i Demeter fia: Miklós v. Lezthemer-i 
János fia: György v. Nogmezev-i Pethew fia: Domokos v. alsócsebi (Inferior 
Cheb) Myke fia: Jakab királyi ember Dada birtokot a szomszédok összehívásával 
vegye vissza Pál fia: István joga nevében, és mások birtokjogaitól elkülönítve 
iktassa neki, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg 
István ellenében a királyi jelenlét elé, a konvent pedig tegyen jelentést az uralko-
dónak. D. in Wyssegrad, 2. die Exalt. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
Á.: az 515. számú oklevélben.  
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439. 1362. szept. 15. Verpelét 
Sándor fia: András mester Heueswyuar-i vicecomes igazolja, hogy azon bírsá-
gokból, amikben színe előtt eddig Iklaad-i Bartal fia: Istvánt bármely időpontban 
és bárki ellenében is elmarasztalták, az őt illető bírói részt István kérésére neki 
teljesen elengedte. D. in villa Velpreth, f. V. p. Exalt. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
E.: MTA Kvt. Kézirattár. Oklevelek A. 21. (Df. 244 328.) Hátlapján kerek pe-

csét nyoma. 
 
 
440. 1362. szept. 15. pozsonyi Szt. Antal-rendház  
Vöröshegyi (Rubeus mons) Simon testvér, a Szt. Antal-rend Magyaro.-i (H) és 
Sclauonia-i preceptor-a kinyilvánítja, hogy megfontolva azokat a szolgálatokat, 
amiket Rutger fia: Churn neki és a rendnek tett, a Posonium-i rendházat 
(nostram domum S. Anthonii) minden bevétellel, jövedelemmel és tartozékkal 3 
évre – ami aug. 15-től (fe. Ass. B. virg.) kezdődött –  Churn-nak bérbeadta 
(modo censuali), úgy, hogy az első évben a preceptor-nak semmit nem kell 
fizessen, de a rendházban (curia) építkezzen, amit tud. A második, ill. a harma-
dik évben pedig febr. 2-án (in fe. Purif. B. Marie) a Drawa-i rendházban 12, ill. 
16 forint census-t fizessen a saját pénzén. Churn a rendház javait és tartozékait 
nem adhatja v. idegenítheti el, sem titokban, sem nyíltan, s ha ezt megtenné, 
ezeket a rendház és a rend jogába vissza kell szerezze. A tanúk: Jakab, Droucz-i 
Bertalan fia: János és Miklós fia: János (Johannes circa portam). Erről függő-
pecsétes oklevelet bocsát ki. D. in domo nostra in Posonio, f. V. p. Exalt. S. 
Crucis, a. d. 1362. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 184. (Df. 238 804.) 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét hártyaszalagja. 
R.: AMB. Inventár 193. szám. 
 
 
441. 1362. szept. 16.  
1362., ind. 15., die 16. Sept. Gál [fia:] János zárai (Jadra) polgár – Zeech-i 
Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja képviselője, az alábbi ügyben a bán 1362. 
jún. 29-én (1362., ind. 15., die penultimo Jun.) kiadott ügyvédvalló okiratával 
annak speciálisan kijelölt nunciusa – megvallotta, hogy megkapott a velencei 
tisztviselőktől aranyban libra 59, soldos 10, grossos 4, parvos 21 denariorum 
Venetorum grossorum, teljes kárpótlásként a bán egy hajójáért (barcosium) és 
annak sajtrakományáért, mivel azt visszatartották Velencében. 
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K.: Ljubić IV. 51. (A „Commemorialium” velencei gyűjtemény alapján. VII. 8.) 
 
 
442. 1362. szept. 17. 
A Zubur-i Szt. Ipolit-vértanú monostor konventje jelenti Kont Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának, hogy Syffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-monostor 
apátja érdekében többek között tudományvételekre kibocsátott éves oklevelének 
megfelelően Baluan-i Domokos nádori emberrel kiküldték tanúságul Péter test-
vér papot, akik szept. 14-én (in fe. Exalt. S. Crucis) Burs megyei nemesektől, 
nem nemesektől, közrendűektől (communes homines),  főleg a Szt. Benedek-
monostor Apaty nevű birtoka szomszédaitól, továbbá a Kereztur-i esküdtektől, 
polgároktól és hospesektől megtudták, hogy Seel falunagy, a fia: János, Dettel 
fia: Lőrinc, Cherne fia: Dopa és Sipos (Fistulator) Blasko, Apaty-i hospesek és 
jobbágyok a társaikkal együtt felfegyverkezve és hatalmaskodva szept. 11-én 
(domin. p. Nat. B. Marie) az első álom idején uruk: Syffrid apát Apaty-n levő 
telkére (curia) rontottak, annak kapuját feltörték, a telken levő házakat kövekkel 
megdobálták, az apát ottani famulus-át és officialis-át: Pétert gyalázkodva meg 
akarták ölni; majd másnap a falunagy és a jobbágyok, érezvén bűnösségüket, 
engedély nélkül a Saaskw várhoz tartozó Ladamer és Tornoka falvakba szöktek 
jószágaikkal együtt, és őket Paska Saaskw-i várnagy [!] az apát többszöri kéré-
sére sem adta vissza, mivel őket saját hatásköréből őrzi. A nádori ember és a 
konvent tanúsága kérdésére az Apaty falvi népek és jobbágyok megerősítették 
Paska jelenlétében, hogy ők Seel falunagynak és társainak nem adtak engedélyt 
a távozásra. D. 4. die diei inquisicionis supradicte, a. d. 1362. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 7. 5. 5. (Df. 235 956.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
443. [1362.] szept. 17. 
A Zubur-i Szt. Ipolit-vértanú monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 414. szám) Domokos királyi ember-
rel kiküldték tanúságul Péter testvér papot, akik szept. 14-én (in fe. Exalt. S. 
Crucis) Bors megyei nemesektől, nem nemesektől, közrendűektől (communes 
homines), főleg a Szt. Benedek-egyház Apaty nevű birtoka szomszédaitól meg-
tudták, hogy mindazt, ami és ahogy a király oklevelében szerepel, Paska 
Saaskw-i várnagy [!] megcselekedte a Szt. Benedek-egyház jobbágyaival, és 
hasonlóak történnek folyamatosan. Ezután Paska-t a Saaskw vár alatti faluban 
megtaláltak és elmondták neki a király szavával, hogy miután visszaadott min-
dent, amit a mondott jobbágyoktól elvett, az ellenükben elkövetett jogtalan 
cselekedetei alól magát mentse ki (iustificando emendaret) és a jobbágyok to-
vábbi zaklatásától mostantól tartsa magát távol. Paska azonban sem az elvett 
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dolgokat visszaadni, sem saját cselekedetei kapcsán magát kimenteni nem akar-
ta, ezért másnap (2. die sequenti) őt Ladamer faluban okt. 6-ra (oct. Michaelis) a 
királyi jelenlét elé idézték (evocare) az apát ellenében. D. 4. die diei 
inquisicionis supradicte, a. d. [1362.] 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 13. (Df. 237 076.) Hátlapján 

azonos (…Syffrido abbate ecclesie S. Benedicti de iuxta Gron…) és újkori 
kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékei. Kortárs kéz-
től: pro actore Paulus litteratus cum eiusdem, in non venit; és: Koztolyany 
Nitriensis. 

 
 
444. 1362. szept. 19. Sáros 
Mihály mester, Konkh [!] Miklós nádor vicecomes-e és a Sarus megyei szolga-
bírók tudatják, hogy a királyi parancsból Sarus megye nemesei universitas-ának 
szept. 19-én (f. II. an. Mathei) Sarus faluban tartott congregacio generalis-ukon 
Nekche-i Denk fia: Sándor mester tiltakozott, hogy Lukács fiai: Péter és Sándor, 
Tamás fiai: István és Péter, Péter fia: Mihály és [annak fia:] Péter, Lypowch-i ne-
mesek, miután megölték az ő Lypowch várbeli várnagyát: Jakabot és famulus-ait, 
elvették azok fegyvereit és ruháit, ezért kérte a Lypowch-i nemesektől ezek vissza-
adását és a megöltek eltemetését, ám ők azt felelték, hogy sem a fegyvereket, sem a 
ruhákat nem vették el, a tetemek eltemetését pedig nem akadályozzák meg, mivel 
azokat nem tartják vissza. D. die et loco prenotatis, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5140. (NRA. 1698. 116.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb kerek 

pecsét töredéke v. körvonala. 
 
 
445. [1362.] szept. 21. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 404. szám) ki-
küldték tanúságul káplánjukat: Domokost, a Nylka-i Szt. András apostol-egyház 
plébánosát, akivel Olup-i Péter fia: András királyi ember Musunykysporuod bir-
tokra ment a szomszédok összehívásával, a birtokot Nema-i János fiai: Lőrinc és 
Balázs mutatása alapján bejárta, néhány helyen új határjeleket emelve a régiek 
mellé, v. azokat megújítva – hj.: Fuzegwyz nevű folyópart; Wrs-i Német 
(Teutonicus) Jenslin és frater-ei műveletlen földjei; árok, ami János fiai ezen 
Kysporwod nevű birtokát dél, Wrs birtokot észak, a győri káptalan Arnoldfeuld 
nevű földjét kelet felől különíti el; Balwanut nevű út; ezen Fuzegwyz hely köze-
pén vízmeder, ami elkülöníti a Győr megyei Wrs és a Wesprim megyei 
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Kysporwod birtokokat, és itt a további bejárástól elálltak, mivel onnan jelenleg 
továbbhaladni v. határjeleket megújítani és elhelyezni nem volt szükséges –, és az 
így bejárt és mások birtokaitól elkülönített Kysporwod-ot Nema-i János fiainak: 
Lőrincnek, Sebestyénnek és Balázsnak hagyta, nem lévén tilalmazó v. ellent-
mondó. Erről a konvent selyemfonaton függő pecsétjével ellátott oklevelet bocsát 
ki János fiainak, akik ezt erősítsék majd meg a király levelével, ha arra lehetősé-
gük lesz. D. in fe. Mathei, a. d. supradicto. [1362.] 
 
K.: Új M. Múz. 6 (1856) 342–344; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 127–129.  
 
 
446. 1362. szept. 21. 
A pécsi káptalan előtt egy[részről] Miklós fia: István, [másrészről] János fia: Ta-
más a maga és fivérei (frater uterinus): Gergely és István nevében ügyvédvalló 
[levél] nélkül elmondták, hogy bármely megyében is levő örökjogú, vásárolt és 
szerzett (valamint a tőlük elidegenített, de okleveleikkel valamely bíró előtt v. 
bíróságon kívül megszerzendő) birtokaikon v. birtokrészeiken, főleg Pezye, Fiad 
és Hassag birtokokon olyan örök [oszt]ályt tartottak, hogy mindezek fele Ist-
vánnak jutott haszonvételeikkel együtt, másik felük pedig Gergelynek és István-
nak. Apjuk telkét (curia seu fundus), ahol elődeik elhunytak, a felek osztály nél-
kül birtokolják. D. IV. f. p. Exalt. S. Crucis, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5141. (NRA. 1598. 22.) Hiányos. Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölések, valamint kerek pecsét körvonala. 
 
 
447. 1362. szept. 22. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Mezewlak-i László fiai: István és Miklós, a királynéi 
aula ifjai előadták a neki és anyjának: a királynénak tett hű érdemeiket, és a Cris 
megyei Lubenouch birtokot kérték maguknak örök adományul, azt állítva, hogy 
az örökös nélkül elhunyt Krusa fia: Imréé volt, ezért az ország kipróbált szoká-
sának megfelelően a király kezére háramlott és adományozási jogköréhez tarto-
zik. Az uralkodó hű érdemeikért és a királyné kérésére a birtokot minden ha-
szonvétellel új királyi adomány címén László fiainak és örököseiknek adja, más 
jogának sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, f. V. p. Mathei, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 100 090. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lubanovc 5. 3. 292.) Előlap 

jobb felső sarkában és a hátlapi kerek nagypecsét nyomában: relacio 
magistri Demetrii thesaurarii; előlap bal alsó sarkában középkori kéztől, 
valamint a hátlapon újkori kéztől tárgymegjelölés. 
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448. 1362. szept. 22. 
A budai káptalan előtt András veszprémi kanonok, Scenthiacobfolua-i plébános 
az ura: László veszprémi püspök nevében és ügyvédvalló levelével tiltakozott, 
hogy Ádám Kezy-i plébános Damianmal hegyen v. máshol levő tizedeit a püs-
pök 3 éve nem foglalta el, azokat nem szedette be, és mindezt megfelelő helyen 
és időben oklevelekkel is kész bizonyítani, ám mostanság Ádám a püspök ellen 
csalárdul eljárva, az igazságot elhallgatva, hamis sugallattal tudományvételeket 
végeztet és tilalmazásokat tesz, hogy a mondott hegyen és máshol levő tizedeit 
a püspök elfoglalta és beszedeti, holott a püspök ezt nem tette, nem teszi és 
Ádámot semmivel sem zaklatja. D. 2. die Mathei, a. d. 1362. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Oklevelek. Dec. episcopales 16. (Df. 

200 239.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla 
alakú pecsét körvonala. 

R.: F. IX/7. 210; Pest m. 370; Veszpr. reg. 557. szám; Bakács, Pest m. 792. szám; 
Bónis, SZR. 1299. szám. 

 
 
449. 1362. szept. 22. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének megfelelően – 
amikor és ahányszor annak kiadása napjától 1 évig Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje (v. nevükben képviselőik v. officialis-aik) idézésekre, tudomány-
vételekre, birtokaik tilalmazására, azok határjeleinek bejárására, emelésére és 
megújítására, és más ügyekre felkeresik őket, küldjék ki tanúságukat, akinek je-
lenlétében Zentes-i Makou fiai: Pál v. János v. Kereztur-i László fia: Péter királyi 
ember mindezeket végezze el a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden eset-
ben tegyen jelentést – kiküldték subnotarius-ukat: az ifjú Andrást, akivel 
Kereztur-i László fia: Péter királyi ember Zemlyn megyei nemesektől, nem ne-
mesektől, és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudta nyíltan és 
titokban, hogy Ábrahám fia: János és Nempty-i László fia: Péter febr. 16-án (f. 
IV. p. Circumdederunt) Péter prépost Kyskapus birtokon lakó 10 jobbágyát meg-
verték és lemeztelenítették. D. f. V. p. Mathei, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 110. (Df. 233 718.) Hátlap-

ján azonos kéztől tárgymegjelölés (…fratre Petro preposito ecclesie S. Crucis 
de Lelez…), valamint kerek zárópecsét és kerek visszazáró pecsét töredékes 
nyoma. 
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450. [1362.] szept. 22. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfe-
lelően (l. 398. szám) kiküldték tanúságul subnotarius-ukat: az ifjú Andrást, aki-
vel Kereztur-i László fia: Péter királyi ember ………. nem nemesektől, és más, 
bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főként Abahaza-i János fia: Pétertől 
és ……. fia: Lászlótól …… ezen megye [szolgabíróitól (…. nobilium dicti 
comitatus)], valamint Helmech és Cherney birtokok szomszédaitól megtudta, 
hogy aug. 16-án (2. die Ass. virg. glor.) Akus mester Pazdych-i [várnagya: An-
tal] ezen ura megbízásából és parancsából a mondott ……….. népekkel és job-
bágyokkal ……… Péter testvér monostorának Cherney nevű birtokára menve 
…….. [166 kepe gabonát] Akus mester Helmech nevű birtokára vitt ……. a 
kepék helyét és a szekerek nyomait …………….. Helmech és Cherney birto-
kok [szomszédai] saját szemükkel látták, [a két szolgabíró  pedig] tilalmazta a 
[Helmech-en felhalmozott és elhelyezett] terményeket. D. f. V. p. Mathei, a. 
predicto. [1362.] 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 116. (Df. 233 724.) Foltos 

és hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek záró-
pecsét töredékei. 

Megj.: A kiegészítések a 419. számú oklevélből származnak.  
 
 
451. 1362. szept. 22.  
A Clusmunustra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelentek Eemech fia 
János fiai: Acyl (dict.) János, Tamás, Deseu és Lőrinc mesterek, valamint Wos 
(dict.) László fia: Simon ezen Eemech fia János fiai: ifj. Wos Miklós és Vörös 
(Ruphus) Péter mesterek nevében, és megvallották, hogy fivéri szeretetből és 
egyetértéssel Zentheged, Chege, Zenthgothard, Pulun, Zenthiuan, Mohal, Ziluas, 
Nyres, Kereztes nevű Doboka megyei és Kezu nevű Kolus megyei örökjogú bir-
tokaikat jelek elhelyezésével 7 egyenlő részre osztották minden haszonvétellel és 
a birtokokon levő egyházak kegyúri jogával, és mindegyik birtokon kijelöltek egy 
részt hét személyre házak [és] telkek (curia) részére. Erről a konvent pecsétjével 
megerősített nyílt oklevelet bocsát ki, amit ha visszavisznek, privilegiális módon 
ad majd ki. D. f. V. p. Mathei, a. d. 1362. 
 
E.: 1. Dl. 27 429. (KKOL. Cista comitatuum. Doboka V. 12.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések.  
       2. Dl. 28 580. (Uo. Neoregestrata. Doboka C. 34.) Hátlapján újkori ke-

zektől tárgymegjelölések. Eltérő névalakjai: ZenthEged, Pwlun. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1839. aug. 28. E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 102–103. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 176. szám. 
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452. [1362.] szept. 27. Terebes  
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemlen-i vicecomes-e és a 
szolgabírók tudatják, hogy királyi parancsból szept. 27-re (f. III. an. Mychaelis) 
congregacio generalis-t hirdettek, ahol a Lypolch-i nemesek bemutatták nekik 
és Zemlen megye nemeseinek [I.] Lajos király (H) levelét (l. 412. szám), amit 
Denk fia: Sándor mester meghallgatott (perlegi et exponeri seriatim audivisset) 
és kérésére fentiek azt átírják neki pecsétjeikkel megerősített oklevelükben. D. 
in Therebes, die et anno prenotatis. [1362.] 
 
E.: Dl. 5135. (NRA. 1698. 115.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 2 kisebb kerek 

pecsét töredékes nyoma. 
 
 
453. 1362. okt. 1. Valkóvár falu 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között Volkou-i comes tudatja, hogy a 
Volkou megyei nemesek universitas-ának szept. 26-án (f. II. an. Mychaelis) 
Valkouar faluban tartott congregacio generalis-án Huzyubach-i János fia: János 
mester a maga és frater-e: Miklós nevében tilalmazta Tamás fia: Andrást Zenth-
margataazzunfalua birtok eladásától, elzálogosításától és átörökítésétől, máso-
kat pedig, főleg Zar (dict.) László fia: Miklós, János fia: László, Beke fia: Do-
mokos és Aynard fia: János mestereket annak megvásárlásától, zálogba véte-
létől és az abba történő bevezetésüktől (intromissio). Erről a bán oklevelet bo-
csát ki János fiainak. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco predicto, 
a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 38 684. (Óvári cs. Győr nb. lt.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Zaar névalakkal), amit újkori kéz folytatott, valamint kerek záró-
pecsét töredékes nyoma. 

 
 
454. 1362. okt. 1. Valkóvár falu 
Gara-i Miklós Machow-i bán, többek között Walkow-i comes tudatja, hogy a 
Wolkow megyei nemesek universitas-ának szept. 26-án (f. II. an. Mychaelis) 
Valkowar faluban a király személyében tartott congregacio generalis-án 
Nemety-i Vz fia: László elmondta, hogy törvényes tilalmazásai ellenére az ő 
Mochar nevű birtokához tartozó bizonyos birtokrészeket Tord-i Osth [!] fia 
János fia: János mester hatalmaskodva elfoglaltatta és használtatja Baraba-i és 
Tord-i jobbágyaival. Kérésére a bán megkérdezte erről a vicecomes-t, a szolga-
bírókat és az esküdt ülnököket, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre megerősítették, hogy János mester mindezeket megcselekedte. Erről 
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a bán nyílt oklevelet bocsát ki Lászlónak. D. 6. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 509. (Múz. Ta. Jánossy.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 1 nagyobb kerek pecsét töredékes nyoma és 4 ki-
sebb kerek pecsét töredékei v. körvonala.  

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Smič. XIII. 252–253. 
 
 
455. [13]62. okt. 3. 
A Zubur-i …… vértanú-monostor konventje jelenti Kont Miklós nádornak [H], a 
kunok bírájának, hogy Syffrid-nek, a Gron melletti ….. monostor apátjának töb-
bek között tudományvételre kibocsátott, 1 évre szóló [oklevelét] megkapva 
Hynd-i János nádori emberrel kiküldték tanúságul Demeter testvért, akik okt. 1-
jén ([saba]to p. Michaelis) Burs megyei nemesektől, nem nemesektől és közren-
dűektől (communes homines), főleg a Szt. Benedek-monostor …… birtokai 
szomszédaitól ……. megtudták, hogy ……fia: János mester jobbágyai …….. 
ezen monostor Saary …… az ap[át] törvényes tilalmazása ellenére …… János 
parancs[ából] hatalmaskodva az ezen birtokok közötti határjeleket ….. el-
szánt[ották]. D. 3. die diei inquis………..62. 
 
E.: 1. Dl. 90 657. (Tajnay cs. lt. 1. 16.) Hiányos, fakult papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés. 
       2. Ue. jelzet alatt. Olvashatatlanra fakult papír, a hátlapján levő újkori 

(1361-es évet adó) tárgymegjelölésből derül ki, hogy az oklevél másodpél-
dánya, és János mesteren Saary-i Zobonya fia: Jánost kell érteni. 

 
 
456. 1362. okt. 3. 
A Zobur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti Kont Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának, hogy Syffrid-nek, a Gron melletti Szt. Benedek-
monostor apátjának többek között tudományvételre kibocsátott, 1 évre szóló 
oklevelét megkapva Hynd-i János nádori emberrel kiküldték tanúságul Demeter 
testvér papot, akik okt. 1-jén (sab. p. Michaelis) Kyurth-i János, Fyus-i Tamás 
fia: Tamás, Geurud-i Pobur fia: János és Nempchen-i György mesterekhez 
(Zobonya ~ Zobunya fia: János mester és Paska Saaskw-i alvárnagy részére 
kijelölt fogott bírókhoz), valamint Scechche-i Mochk fia: Domokos mesterhez 
és Kysbors-i Morus fia: Miklóshoz (Syffrid apát részére kijelölt fogott bírók-
hoz) mentek, és amikor megkérdezték őket, hogyan döntöttek az apát, ill. a 
János mester és Paska alvárnagy közötti ügyben, ami a Szt. Benedek-monostor 
Apaty falvi jobbágyainak szökése miatt jött létre, a fogott bírók azt felelték, 
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hogy ők az apát és János mester kérésére szept. 25-én (domin. p. Mathei) 
Nempchen birtokon összegyűltek, ahol Syffrid apát előadta, hogy Seel 
falunagy, a fia: János, Dettel fia: Lőrinc, Cherne fia: Dopa és Sipos (Fistulator) 
Basko, az ő Apaty-i jobbágyai bizonyos társaikkal együtt felfegyverkezve, ha-
talmaskodva szept. 11-én (domin. p. Nat. Marie virg.) az első álom idején az 
apát Apaty-n levő telkére (curia) rontottak, annak kapuját feltörték, a telken 
levő házakat kővel megdobálták, az apát ottani famulus-át és officialis-át: Pétert 
gyalázkodva megölték volna, ha az isteni kegyelem őt meg nem védi; majd 
másnap a falunagy és ezen jobbágyok, érezvén bűnösségüket, engedély nélkül a 
Saaskw várhoz tartozó Ladamer és Tornoka falvakba szöktek jószágaikkal 
együtt, és ezen jobbágyokat János mester és Paska az apát többszöri kérésé-
re sem adták vissza, hanem magukat fogott nemes bírók döntésének vetették 
alá az ügyben; Paska elvette két jobbágy két ökrét és egy lovát is. Erre 
Paska a maga és ura: János mester nevében azt felelte, hogy Seel falunagy 
és Gelednek királyi falu plébánosa a falunagy és más jobbágyok részére az 
engedélyt Apaty-n (ahol együtt összegyűltek) az ottani hospesektől és job-
bágyoktól megkapták. Erre az apát azt állította, hogy ezen Apaty-i hospesek 
és jobbágyok megvallották Paska jelenlétében azt, hogy ők a falunagynak és 
a jobbágyoknak távozásra nem adtak és nem is adhattak engedélyt, mivel 
perben állnak saját uruk ellen. Meghallgatva a felek előadásait, mivel Seel 
falunagy és az apát más jobbágyai (akik ezen ügyben a saját uruk ellenében 
vannak) engedély nélkül távoztak, Seel és a Gelednek-i plébános a jobbá-
gyoktól engedélyt nem kaphattak, a fogott bírók ezért úgy döntöttek, hogy 
János mester és Paska alvárnagy a falunagyot és az apát más jobbágyait a 
javaikkal, továbbá az elvett két ökörrel és egy lóval együtt az apátnak adják 
vissza. Ha János mester v. Paska az apát v. jobbágyai ellenében pert akarnak 
indítani, a jog szerint azt lefolytathatják. D. f. II. p. Michaelis, a. d. 1362. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 7. 1. 1. (Df. 235 932.) Hátlapján 

azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töre-
dékes nyoma.  

 
 
457. 1362. okt. 4. Visegrád 
Bubeek György mester, Erzsébet királyné (H) tárnokmestere kinyilvánítja, 
hogy a vasvári káptalan idézőlevelének megfelelően színe előtt Zecheud-i 
Tristian fia: András aug. 1-jén (oct. Jacobi) Nagy (Magnus) Jakab Kurmend-i 
királynéi hospes ellenében (aki nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért a 
tárnokmester oklevelével bírsággal sújtotta) először bemutatta a vasvári káp-
talan idézőlevelét (amiben a káptalan a királynak tett jelentést, átírva annak 
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írásos parancsát), mondván, hogy az tartalmazza a Jakab ellen előadandó ke-
resetét (accio). Eszerint Zecheud-i Tristian fia: András elpanaszolta a király-
nak, hogy Nagy (Magnus) Jakab Kurmend-i hospes 1361. ápr. 24. körül (circa 
fe. Georgii in anno prox. transacto) Zecheud birtokra menve az ő házát v. 
annak faanyagát más egyéb ott talált javaival együtt hatalmaskodva elvitte, a 
fiát: Pétert pedig súlyosan megverve félholtan otthagyta, és amikor András a 
Kurmend-i bíró, az esküdtek, polgárok és hospesek által hitükre biztosítottan 
(assecuratus) Kurmend városba ment, hogy igazságot kérjen, Jakab a bíró, az 
esküdtek, a polgárok és fogott bírók döntését nem fogadta el, sőt Andrást gya-
lázva őt megölte volna, ha a fogott bírók meg nem védik; ezért a király írás-
ban utasította a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében a királyi ember tudja meg minderről az igazságot, főleg a Kurmend-i 
bírótól, esküdtektől és hospesektől, idézze meg (evocare) Nagy Jakabot a 
királyi jelenlét elé András ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést az ural-
kodónak; a káptalan ennek megfelelően Zobapataka-i Karachin királyi ember-
rel kiküldte tanúságul kórusa klerikusát: Pált, akik júl. 1-jén (f. VI. p. Nat. 
Johannis Bapt.) Kurmend városban Nagy (Magnus) Jakab ottani hospest 
Zecheud-i Tristian fia: András ellenében aug. 1-jére megidézték a királyi jelen-
lét elé. Ezután András bemutatott a tárnokmesternek négy, 1361. évi (anno 
prox. transacto) oklevelet: a vasvári káptalan júl. 7-én (4. die die idomin. p. oct. 
Nat. Johannis Bapt.) és szept. 18-án (4. die ferie quarte p. Exalt. S. Crucis) kelt 
idézőleveleit, valamint a tárnokmester aug. 21-én (21. die oct. Jacobi) és okt. 
26-án (21. die oct. Michaelis) Wyssegrad-on kelt bírságleveleit, amik szerint 
Nagy Jakabot először aug. 1-jére, majd okt. 6-ra (ad ipsas oct. Mychaelis) a 
királyi és a káptalani emberek a királyi jelenlét elé idézték Tristian fia: András 
ellenében, de Jakab egyik időpontban sem jelent meg és nem is küldött senkit 
maga helyett; a káptalan egyik idézőlevelében még az is szerepelt, hogy Nagy 
Jakab Kurmend-i hospes a királyi és a káptalani emberek (akiket az idézés 
végrehajtására a király írásos parancsából küldött ki a káptalan) kérdésére 
megvallotta, hogy ő a mondott házat v. annak faanyagát Tristian fia: András 
Zecheud nevű birtokáról nem hatalmaskodva, hanem Raduch-i Lorand fia: Pál 
mester adományából vitte el Kurmend városba, és Pál mester, azt állítva, hogy 
az az ő háza, annak ügyében vállalta, hogy Jakabot szavatolja. Végül a Vasvár 
megyei szolgabírók 1361. dec. 2-án (f. II. p. Andree in prenotato anno prox. 
transacto) kiadott nyílt oklevele arról tájékoztatta a tárnokmestert, hogy az And-
rás kérésére általuk tudományvételre kiküldött Gyurk fia: Mihály szolgabíró 
megtudta, hogy Nagy Jakab Kurmend-i polgár máj. 20-án (f. V. an. Corporis 
Christi tunc prox. preterita) a cinkosaival és rokonaival András Zecheud nevű 
birtokára menve András jobbágya fából készült stuba-ját hatalmaskodva lerom-
bolta és Kurmend városba vitte, András fiát: Pétert pedig nagyon megverte. 
Mindezek alapján, mivel az ország régtől fogva kipróbált szokása szerint sem-
milyen pert nem lehet egyszerű idézésekkel lezárni, csak ha 3 vásáron való 
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kikiáltások követik (non alique cause simplicibus evocacionibus solent 
terminari nisi trine forenses consequantur proclamaciones), a bírók pedig a 
jog ellen lázadókat az annak való engedelmeskedésre a vásáron történő kikiál-
tásokkal szólítják, ezért a tárnokmester írásban kérte a vasvári káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királynéi ember Nagy Jakab 
Kurmend-i hospest Zecheud-i Tristian fia: András ellenében válaszadásra és a 
3 időpont elmulasztása miatt a rá kirótt bírságok tárnokmesternek és a peres 
ellenfélnek történő kifizetésére 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki az 
utolsó kikiáltás napjának 15. napjára a királynéi jelenlét elé, figyelmeztetve, 
hogy a tárnokmester mindezek ügyében az ő távollétében is végső döntést 
hoz, ahogy a jog rendje megköveteli, majd a káptalan a királynénak tegyen 
jelentést. Amikor szept. 14-én (15. die ferie quarte an. Egidii) a tárnokmester 
a bárókkal és az ország nemeseivel bírói székén ülésezett és a pereskedők 
ügyeit tárgyalta, Zecheud-i Tristian fia: András bemutatta neki a vasvári káp-
talan királynőnek írt jelentését, miszerint Zobapataka-i Karachin királynéi 
ember és János pap, a káptalan embere Nagy (Magnus) Jakab Kurmend-i 
hospest aug. 29-én (f. II. an. Egidii) Vasvárott, aug. 30-án (f. III. an. idem fe.) 
Sythke-n és aug. 31-én (f. IV. an. Egidii) Kwzegh-en a megyei vásárokon 
Zecheud-i Tristian fia: András ellenében nyilvánosan kikiáltották szept. 14-re 
(ad 15. diem diei ipsius ultime trineforensis proclamacionis) a királynéi jelen-
lét elé, hogy a fentiekről adjon választ és a 3 időpont bírságait a tárnokmester-
nek és a peres ellenfélnek kifizesse. Nagy Jakab azonban szept. 14-én sem 
jelent meg és nem is küldött senkit. Mivel tehát Tristian fia: András elpana-
szolta a királynak, hogy Nagy (Magnus) Jakab Kurmend-i hospes 1361. ápr. 
24. körül Zecheud birtokra menve az ő házát v. annak faanyagát más egyéb 
ott talált javaival együtt hatalmaskodva elvitte, a fiát: Pétert pedig súlyosan 
megsebezve félholtan otthagyta, és mikor András a Kurmend-i bíró, az esküd-
tek és polgárok által hitükre biztosítottan Kurmend városba ment, hogy igaz-
ságot kérjen, Jakab a bíró, az esküdtek, a polgárok és fogott bírók döntését 
nem fogadta el, sőt Andrást gyalázva őt meg akarta ölni, majd Jakabot a király 
parancsára háromszor megidézték, utóbb pedig az ország szokása szerint – 
mivel az idézéseket a megidézettek makacssága esetén vásáron való kikiáltá-
soknak kell követniük (iuridicas evocaciones evocatorum contumacia 
requirente forenses proclamaciones sequi debuerant) – a tárnokmester bírói 
meghagyásának megfelelően 3 megyei vásáron kikiáltották, ám makacs és ke-
mény lélekkel, nem törödve azzal, hogy szívének lázadása a saját személye és 
javai kárára lesz, a tárnokmester előtt nem jelent meg és nem is küldött senkit 
maga helyett, hanem makacsságában a jognak való engedelmességtől és az 
igazságtól távolmaradva számos bírságnak vetette magát alá, ráadásul 1361. 
máj. 20-án a cinkosaival és rokonaival András Zecheud nevű birtokára menve 
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András jobbágya fából készült stuba-ját hatalmaskodva lerombolta és Kurmend 
városba vitte, András fiát: Pétert pedig nagyon megverte, ezért a tárnokmester a 
vele ülésező bárók és az ország nemesei tanácsával (nem óhajtván büntetlenül 
hagyni az efféle hatalmaskodó vakmerőséget, nehogy mások ebből példát 
merítve hasonló gonosztettek elkövetésére adják magukat, hanem inkább a 
büntetés mindenkit az efféle hatalmaskodástól eltántorítson) bírói hatásköré-
vel Nagy Jakab Kurmend-i hospest mindezen tetteiért hatalmaskodásban ma-
rasztalja el és fő- és vagyonvesztésre (sentencia capitalis et amissio omnium 
rerum et bonorum) ítéli, úgy, hogy Jakab saját javainak kétharmada a tárnok-
mester bírói kezeihez, egyharmada pedig a peres ellenfélhez: Andráshoz 
háramoljanak, és meghagyja, hogy ha valahol Jakabot megtalálják, további 
bírói eljárás nélkül fővesztés sújtsa. Erről függőpecsétjével megerősített 
privilegiális oklevelet bocsát ki Andrásnak. D. in Wyssegrad, 21. die 15. diei 
ferie quarte an. Egidii, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 510. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján középkori kéztől feljegyzés: 

1 dedit et 3 tenetur florenis Andreas de Zecheud, újkori kéztől tárgymeg-
jelölés. Függőpecsét vörös fonata. 

K.: F. IX/7. 511–519. 
 
 
458. 1362. okt. 4.  
A váradi káptalan előtt Makra-i László özvegye: Ilona arra az esetre, ha a 
Zathmar megyei Makra birtokban az ország szokása szerint meglevő, bírói úton 
követelendő és megszerzendő (ordine iudiciario exsequendas requirendas et 
obtinendas) hitbérét és jegyajándékát megszerezte, ezeket anyai szeretetből leá-
nyának: Erzsébetnek, általa gener-ének, Perked-i János fiának: Györgynek és 
örököseiknek adta, visszavonva minden feltételt és kivételt (condicio et 
excepcio), ami ezen adománnyal szembemehet. D. in fe. Francissci, a. d. 1362. 
 
E.: ŠA. Banska Bystrica. Koháry-Coburg cs. lt. Oklevelek 1. 230. (Df. 266 830.) 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
459. [1362. okt. 4.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: a rector és a kisebb tanács küldjön egy 
embert Zárába (Jadra) egy hajóval (barcha), hogy elvigye Gradoe kezességéért 
(pleçaria) a dénárokat. 
 
K.: Mon. Rag. III. 227. (ezen dátummal) 
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460. [1362. okt. 5.] 
A raguzai kisebb tanács határozata a nagyobb tanács hatáskörével: küldjenek 
egy embert (Marco de Sissa) egy hajóval (barcha) Zárába (Jadra) Gradoe pénzé-
vel a bán részére. 
 
K.: Mon. Rag. III. 228. (ezen dátummal) 
 
 
461. 1362. okt. 6. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) Leus-i Miklós fia: Kulach (dict.) Domokos mester 
Chaktornya-i várnagy hű szolgálatait előadva a Baranya megyei Abuyn birtokot 
kérte magának örökadományul, azt állítva, hogy az Woska fiai: Leustach és 
Péter, valamint ue. Leustach fia: Imre örökös nélkül elhunyt várnépek (homines 
castrenses) birtoka volt, az ország kipróbált szokása szerint a király kezeihez 
háramlott és adományozási jogköréhez tartozik. Mivel az uralkodó nincs tisztá-
ban a birtok mennyiségével, minőségével, s hogy valóban adományozási jog-
köréhez tartozik-e, utasítja a Pechwarad-i konventet, hogy küldjék ki tanúságu-
kat, akinek jelenlétében Bodmer-i Gothard fia: Lőrinc v. Hene-i Gergely fia: 
István v. Berbenche-i István fia: László v. Beremyn-i István fia: György királyi 
ember a szomszédok összehívásával menjen a birtokra, s ha azt a királyi ado-
mányozási jogkörhöz tartozónak találja, iktassa örökre Domokos mesternek új 
királyi adomány címén, ha nincs ellentmondó. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg Domokos ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen 
jelentést az uralkodónak. D. Bude, oct. Michaelis, a. d. 1362. 
 
Á.: a 490. számú oklevélben. 
 
 
462. [1362.] okt. 6. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfele-
lően (l. 427. szám) kiküldték tanúságul az ifjú Mislei (dict.) Pétert, az egri egyház 
Szt. István király-oltárának minister-ét, akivel Orboua-i Demeter fia: Péter királyi 
ember nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól, és bármiféle hely-
zetű és állapotú emberektől Sarus, Zemplyn és Abawyuar megyében nyíltan és 
titokban megtudta, hogy amikor Péter fia: Jakab (Denk fia: Sándor Lipouch-i 
várnagya) aug. 20-án (in fe. regis Stephani) a Sándor várnagyot és az alábbi ne-
meseket közösen illető Lipouch-i egyházba ment a mise meghallgatására, Lukács 
fiai: Sándor és Péter, Péter fia: Mihály, Kecher (dict.) Tamás fiai: Péter és István, 
valamint ezen Mihály fia: Péter, Lipouch-i nemesek ördögi sugallatból, előre 
megfontoltan, felfegyverkezve és hatalmaskodva Jakabra támadtak, és őt Krisztus 
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teste felemelésekor öt famulusával együtt ezen egyházban megölték, majd Sándor 
várnagy falunagya Lipouch-i házához: ti. ezen Jakab szállásához menve a mon-
dott 7 lovat elvitték, holott per van függőben Sándor várnagy és az elkövetők 
között, a lovakból később néhányat visszaadtak, néhányat pedig maguknak meg-
tartottak. Arról, hogy mindez Lukács fia: Demeter és Péter fia: Miklós segítsé-
gével és jóváhagyásával történt-e, nem tudtak bizonyosságot szerezni. D. oct. 
Mychaelis, a. supradicto. [1362.] 
 
E.: Dl. 5137. (NRA. 6. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Denk fia: Sándor Nekche-i), valamint kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
463. 1362. okt. 6. 
A Thurucz-i Szűz Mária-egyház konventje tudatja, hogy Zolium-i János fia: Ist-
ván mester kérésére kiküldték kanonoktársukat: Péter papot Kathou nemes leány-
hoz (Myke fia Deseu leányához, ezen István soror patruelis-éhez), aki megval-
lotta, hogy mivel [I.] Lajos király (H) parancsának megfelelően István őt minden-
kitől megvédve eltartotta, ő az apja birtokából v. ezen Istvántól neki járó hitbérét 
és jegyajándékát Istvánnak teljesen elengedte. D. oct. Michaelis, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 63 911. (Beniczky cs. lt. 20.) Hátlapján újkori kezektől tárgymeg-

jelölések, valamint kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
464. [1362. okt. 6.] 
Vita de Sorgo raguzai (Ragusium) rector és a kisebb tanács a nagyobb tanács 
hatáskörével megbízzák polgártársukat, Marco de Sissa-t, hogy követként men-
jen hajóval (barcha) Zárába (Jadra) Dalmácia és Horváto. (Crohacia) bánjához 
(ha az ott lesz), és fizessen neki, v. ottani törvényes képviselőjének a város 
(comune) pecsétjével ellátott kötelezvénylevélnek (obligacio) megfelelően 948 
aranydukátot, ti. 800-at a kötelezettség feloldására és 148-at egy ezüst felsze-
relésért (fornimentum), ami zálogban van a városnál. Mielőtt fizet, adassa át a 
bánnal v. képviselőjével a mondott kötelezvénylevelet, és azt hozza magával 
Raguzába, valamint adasson ki igazolást a pénz kifizetéséről. Ha nem adják át 
neki a kötelezvénylevelet, v. nem találja a bánt és törvényes képviselőjét 
(procurator) Zárában, aki a levelet átadná, akkor ne fizessen senki másnak egy 
dénárt sem, hanem járuljon Zára tanácsa (dominacio) elé, és mondja el, hogy őt 
Raguza tanácsa küldte, hogy kifizessen a bánnak v. képviselőjének egy bizo-
nyos összeget egy kötelezettségért, amivel Raguza a bánnak tartozik határidőn 
belül a kötelezvénylevélben levő feltételekkel, de mivel nem találja sem a bánt, 
sem annak képviselőjét a városban, aki átvenné az összeget, ezért tiltakozik 
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Raguza nevében, hogy emiatt az időpont tekintetében Raguzát ne érje jogsé-
relem, és kérje a tanácsot, hogy erről adjon ki közokiratot. Ha Zárába ér, és 
megtudja, hogy a bán képviselője sem lesz ott, írjon levelet a bánnak v. a fele-
ségének (banissa), jelezve, hogy Zárába ért a pénz kifizetésére, amire Raguza 
kötelezte magát, ezért a bán küldje el képviselőjét a pénz átvételére, a kötelez-
vénylevél átadására és az igazolás kiadására, majd várja meg a bán v. a felesége 
válaszát. Ha azt nem kapja meg, és úgy tűnik számára, hogy a feladatot nem 
lehet rövidesen megoldani és vissza kell térjen Raguzába, tegyen jelentést és 
Zárában várja meg Raguza válaszát. Tegyen tovább jelentést minden hírről, 
főleg a királyról (dominus noster) és a bánról. 
 
Reg.: Dubrovniki Történeti Lt. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 

Levante. 2. 46. (Df. 290 356.)  
K.: Mon. Rag. III. 228–229. (okt. 6-i tanácsi határozat után); Smič. XIII. 253–

254. (okt. 6-i dátummal); Gelchich, Ragusa 37–38. (nov. 6-i keltezéssel) 
 
 
465. 1362. okt. 7. Buda 
[I.] Lajos király (H) speciális kegyből Saska (dict.) Pétert és annak soror-ja fiait: 
Istvánt, Andrást és Mihályt a birtokrészeikkel együtt kivette az őr állapotból (ab 
nexu et condicione speculatoria), őket az ország valós nemesei közé (in cetum, 
numerum et catervam) sorolva. Ezért utasítja a Vasvár megyei szentpéteri (S. 
Petrus) őröket (speculator), hogy Pétert és ezen nepos-ait ne kényszerítsék 
semmilyen módon olyan condicionarius szolgálatra, amiből őket kiemelte. D. 
Bude, 2. die oct. Mychaelis, a. d. 1362. 
 
E.: 1. VAML. 910. Fölnagy-Nagyrákosi 2. (Df. 290 686.) Hátlapján vörös via-

szú kerek pecsét körvonalában: relacio Nicolai palatini per Gallum 
archidiaconum Kamariensem.   

       2. Uo. 1. (Df. 290 687.) Hátlapján vörös viaszú kerek pecsét alatt ue. reláci-
ós jegyzet. 

 
 
466. [1362. okt. 7.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: tegyenek panaszt Dalmácia és Horváto. 
bánjának Philippus de Nosdronia kapcsán.  
 
K.: Mon. Rag. III. 230. (ezen dátummal) 
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467. [1362.] okt. 10. 
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 426. szám) kiküldték tanúságul Albert mester olvasókanonokot, akivel 
Panith-i István fia: László királyi ember nemesektől, nem nemesektől, kleri-
kusoktól, világiaktól, és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől Sarus, Zemlin és 
Abvyuar [!] megyében nyíltan és titokban megtudta, hogy amikor Péter fia: Jakab 
(Dench [!] fia: Sándor Lypoch-i várnagya) aug. 20-án (in fe. regis Stephani) a Sán-
dor várnagyot és az alábbi nemeseket közösen illető Lypoch-i egyházba ment a 
mise meghallgatására, Lukács fiai: Sándor és Péter, Péter fia: Mihály, Kecher (dict.) 
Tamás fiai: Péter és István, valamint ezen Mihály fia: Péter, Lypoch-i nemesek 
ördögi sugallatból, előre megfontoltan, felfegyverkezve és hatalmaskodva Jakabra 
támadtak, és őt Krisztus teste felemelésekor öt famulusával együtt ezen egyházban 
megölték, majd Sándor várnagy falunagya Lypoch-i házához: ti. ezen Jakab szállá-
sához menve a mondott 7 lovat elvitték, holott per van függőben Sándor várnagy és 
az elkövetők között, a lovakból később néhányat visszaadtak, néhányat pedig ma-
guknak megtartottak. Arról, hogy mindez Lukács fia: Demeter és Péter fia: Miklós 
segítségével és jóváhagyásával történt-e, nem tudtak bizonyosságot szerezni. D. 
domin. p. oct. Mychaelis, a. supradicto. [1362.] 
 
E.: Dl. 5138. (NRA. 21. 60.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Lypolch névalakkal és eszerint Denk fia: Sándor Nekche-i), valamint 
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
468. 1362. okt. 10. Eger 
Tamás, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, bacallarius 
in decretis, az egri szék üresedése idején az egri káptalan által kijelölt vikárius 
tudatja, hogy korábbi perhalasztó oklevele szerint Mok fia: Márk, Tusa-i Bod 
fia: László, Wyfalu-i Balázs fia: Miklós, Wyfalu-i Donch fiai: Benedek és Já-
nos, Markolph fia: Miklós, Zeuke (dict.) Miklós és Huzyumezeu-i Fekete (Ni-
ger) Imre okt. 6-án (oct. Michaelis) tartoztak megjelenni színe előtt, elégtételt 
adni a vikáriusnak és a peres ellenfélnek azon bírságok (birsagium) kapcsán, 
amikben Zengergh-i Wz fia: János comes ellenében az egri egyház vikáriusai 
(Tamás és annak elődei) előtt elmarasztaltattak (ti. 3 időpont elmulasztásáért 
kirótt bírságok kétszerese ügyében), továbbá választ adni János comes kereseté-
re (accio), amit ő az avia-ja, Tusa-i Koch leánya leánynegyede ügyében indított, 
ami a természetjog és az ország szokása szerint Koch minden birtokából és 
birtokrészéből, főleg Tusa, Wyfalu, Huzyumezeu, Kuchyn és Weyche birto-
kokból neki jár. A kitűzött napon János comes nevében megjelent annak fia: 
Jakab litteratus a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével, ill. Tusa-i Bod fia: 
László a maga és a többiek (kivéve Márkot, aki nem jött el és nem is küldött 
senkit) nevében a Lelez-i prépost és a konvent ügyvédvalló levelével, és László 
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elmondta, hogy ő és ezen rokonai a mondott bírságokat jelenleg nem tudják 
kifizetni, csak egy későbbi időpontban, János keresetére pedig azt felelte, hogy 
a mondott birtokok felét tőlük visszavették (recaptivata), ezek ügyében perben 
állnak, így ezekből nem tudnak elégtételt adni neki, Weyche birtokról pedig 
okleveleik vannak, amikkel bizonyítani tudják, hogy onnan nem illeti Jánost 
követelés, és ezeket a vikárius által kijelölt időpontban készek bemutatni. Ezért 
Tamás az ülnökeivel együtt meghagyta, hogy a Wyfalu-i, Tusa-i és 
Huzyumezeu-i nemesek nov. 18-án (oct. Martini) okleveleikkel bizonyítsák, hogy 
e birtokok felét tőlük visszavették és perben vannak miattuk, mutassák be a 
Weyche birtokról szóló okleveleiket is, a mondott bírságok és azok kétszerese 
kapcsán pedig (mivel azokat korábban és most sem fizették ki) neki és a peres 
ellenfélnek adjanak elégtételt. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 33. 2. (Df. 268 296.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét hártyaszalagja. 
 
 
469. [1362.] okt. 11. Buda 
[I. Lajos] király [1362.] okt. 11-én (f. III. an. quind. Micahelis prox. peteritas) 
kelt nyílt oklevelében az örökös nélkül elhunyt Marcell fia Miklós fia: Tamás 
Dub nevű birtokát Leukus fia: Miklósnak adományozta. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1363. jan. 28.  
Fk.: Dl. 95 266. (Ocskay cs. lt. 33. A.) 
K.: Ocskay 131. 
Megj.: Az oklevél 1362. évi kelte a tartalmilag átíró oklevélből következik. 
 
 
470. 1362. okt. 11. 
A budai káptalan előtt megjelentek egyrészről Sambuk-i Jakab, a felesége: Margit 
(a Zolnuk megyei Scenthmartun-i Leustach fia László leánya), valamint leányaik: 
Ilona és Anna, másrészről Bubek István comes országbíró prothonotarius-a: Ist-
ván mester Erzsébet királyné (H) nevében annak ügyvédvalló levelével, és előb-
biek a Pylis megyei Bekasmeger-en levő birtokrészüket minden haszonvétellel – 
szántóföldek, trágyázott és legelőnek használt földek (terre fimate et campestres), 
kaszálók, vizek, jobbágytelkek – eladták a királynénak 140 forintért birtoklásra, 
életében és holtában való adományozásra és végrendelkezésre, semmiféle jogot és 
tulajdont maguknak és örököseiknek abban meg nem tartva, hanem azokat telje-
sen Erzsébetre ruházva, szavatosságot vállalva a királyné és leszármazottai felé a 
birtokrész ügyében. Erről a káptalan pecsétjével megerősített, chirographált okle-
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velet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 3. die Dyonisii et 
sociorum, a. d. 1362., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Im-
re, Mihály, Miklós, Márk és Jakab kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5142. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 14. 9.) Hátlapján kö-

zépkori (dominarum de Veteri Buda) és újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Mandorla alakú függőpecsét és zöld-vörös fonata. Felül chirographált (ABC). 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
471. 1362. okt. 12. Bács, a kalocsai érsek lakhelye 
Tamás kalocsai érsek, a királyi aula kancellárja [!], a klarissza rendi óbudai 
(veszprémi egyházmegye) Boldogságos Szűz-monostor apátnője és konventje 
apostoli szék által speciálisan kijelölt jogvédője (conservator) és bírója kinyil-
vánítja, hogy 1362. okt. 12-én (a. d. 1362., 12. die Oct.) Bács városban (civitas 
nostra) a lakhelyén (locus habitacionis) megjelent előtte az eljárását és ítéletét 
tartalmazó függőpecsétes és közjegyzői kézzel kiadott oklevelének megfelelően 
szentpéteri (S. Petrus) Tamás fia: László mester litteratus – Johannes Janqueti 
Limoges-i (Lemovicensis) egyházmegyei klerikus, pápai és császári közjegyző 
jelével és aláírásával ellátott megbízólevéllel (plenum mandatum) – az apátnő, 
az apácák és a konvent nevében, ill. Tamás, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás 
vértanú-egyház prépostja, egri vikárius a maga és az egri kanonokok nevében 
az egri káptalan ügyvédvalló levelével (ami a káptalan pecsétjével és 
Cybonium-i János litteratus, egri egyházmegyei pap, császári közjegyző jelével 
és aláírásával volt ellátva), és László mester előadta, hogy a néhai XII. Benedek 
pápa (VI. Ince pápa által megújított) privilégiuma szerint (aminek tartalma az 
érsek másik oklevelében található) az apácák a  birtokaikból és egyéb javaikból 
a tizedek fizetésére nem kötelesek, így az egri egyházmegyei Saap, Borsod és 
Edelen nevű, hozzájuk királynéi adományból tartozó földjeikből sem, továbbá 
az érsek mondott oklevelének tartalma szerint sem, amiben az érsek megparan-
csolta a káptalannak és a vikáriusnak, hogy az általuk az apácák jobbágyaira 
(homines et colones) v. birtokaira kivetett interdictum-ot azonnal vonják vissza, 
avagy színe előtt adjanak ésszerű okot, miért nem kell ezt megtenniük. Erre 
Tamás prépost azt állította, hogy bár a mondott apostoli kiváltság erejével az 
apátnő, a konvent és birtokaik a tizedek fizetése alól ki vannak véve, de a job-
bágyaik (coloni populi seu rustici) nem, ezért ők a káptalan tagjainak, mint 
eddig is, kötelesek a tizedeket megfizetni. Az érsek a felek állításait meghall-
gatva jogtudó (iurisperitus) ülnökeivel és a bácsi káptalanbeli testvérekkel taná-
csot tartva úgy dönt, hogy a mondott privilégium kétértelműsége miatt az apostoli 
székkel kell tanácskozni, amire a felek beleegyezésével a jelen oklevél kiadásától 
köv. januárig terjedő időszakot jelöli ki, elrendelve, hogy addig Miklós bácsi 
olvasókanonok és vikárius az interdictum-ot a Saap-i, Borsod-i és Edelen-i népek-
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ről függessze fel (suspendere, relaxare), és a vitás tizedeket jogos kirovás 
(dicacio) után hajtassa be addig, míg a szentszék az ügyben nem ad választ. Erről 
függőpecsétjével, valamint közjegyzői jellel és aláírással ellátott oklevelet adat 
ki a feleknek. D. et actum die loco et annis quibus supra, Tamás, a Haay-i Szt. 
Lőrinc-egyház prépostja, Fábián testvér Ders-i prépost (bácsi egyházmegye), 
Péter bácsi őrkanonok, Miklós bácsi főesperes, István bácsi kanonok és dékán, 
Miklós kalocsai kanonok, István kalocsai kanonok és más tanúk jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5143. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 15. 19.) Alján 

közjegyzői aláírás (Nicolaus Radmeri de Hernetich presbiter Zagrabiensis 
diocesis) és jel. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla 
alakú függőpecsét töredéke és hártyaszalagja. 

R.: Bónis, SZR. 1300. szám. 
 
 
472. 1362. [okt. 13.] 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Losonch-i István néhai bán fia: Dénes 
mester nevében, hogy okt. 8-án (die sab. prox.) Terbeded-i Pál fia: [Tamás], 
Birsteluk-i András és Boxa fia Miklós fia: Mihály a cinkosaikkal együtt Dé-
nes mester Myksi nevű birtokára mentek hatalmaskodva, ottani jobbágyait 
súlyos, életveszélyes sebekkel megsebesítették, [közülük hármat] félholtan 
hátrahagytak, számos nőt és férfit pedig [kegyetlenül megvertek és lovak] 
szügyeivel a földre löktek. Ezért a király utasítja a budai káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében [Luka fia:] György v. Saul fia: [János] 
v. Vörös (Rufus) Péter v. Kysbaba-i János v. [Parlag-i] Miklós királyi ember, 
miután megtudta minderről az igazságot, idézze meg őket Dénes ellenében [a 
királyi jelenlét v.] a nádor elé, [a konvent pedig] a királynak v. a nádornak 
[tegyen jelentést. D. Bude, f. V. an.] Galli, a. d. 1362. 
 
Á.: a 496. számú oklevélben. Foltos. 
K.: Bánffy I. 242–243. (Á.-ban.) 
R.: Balassa 120.  
Megj.: A kiegészítések a köv. számú oklevélből származnak. 
 
 
473. 1362. okt. 13. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Luchonch-i István néhai bán fia: Dénes 
mester nevében, hogy okt. 8-án (die sab. prox.) Terbeded-i Pál fia: Tamás és 
Boxa fia Miklós fia: Mihály a cinkosaikkal együtt Dénes mester Myksy nevű 
birtokára mentek hatalmaskodva, ottani jobbágyait súlyos, életveszélyes se-
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bekkel megsebesítették, közülük hármat félholtan hátrahagytak, számos nőt és 
férfit pedig kegyetlenül megvertek és lovak szügyeivel a földre löktek. Ezért a 
király utasítja a Saagh-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelen-
létében Luka fia: [György] v. Saul fia: [János] v. Vörös (Rufus) Péter v. 
Kysbaba-i János v. Parlag-i Miklós [királyi ember] tudja meg minderről az 
igazságot, majd a konvent a királynak [tegyen jelentést.] D. Bude, f. V. an. 
Galli, a. d. 1362. 
 
Á.: a 498. számú oklevélben. Hiányos. 
K.: Bánffy I. 241–242. (a kiegészítések innen származnak) 
R.: Balassa 121. szám.  
 
 
474. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
amikor a király Zolium-ban volt, 1361. aug. 8-án (quind. Jacobi anno prox. 
transacto) színe elé járult Lipto-i András a maga és rokonai nevében, és elő-
adta Kolbyn-i Salamon litteratus ellenében (miként erről az országbírót a ki-
rály oklevele tájékoztatta), hogy a birtokjogaikról szóló okleveleiket Salamon 
erőszakkal elvette Domokos fia: Mártontól (András apjától) és ezeket jogtala-
nul magánál tartja. Ezt Salamon tagadta, mondván, hogy tudomása szerint 
bizonyos okleveleik ….. a királlyal történt csere idején a királyi camara-ba 
kerültek és ott vannak elhelyezve. Az uralkodó a felek előadásait meghallgat-
va anyjával: a királynéval és a bárókkal meghagyta, hogy a felek a Vyssegrad 
városbeli [lakhely]ére való visszatérésének 15. napján (quind. reversionis sue in 
civitatem suam Vyssegrad locum [habitacio]nis sue faciende) jelenjenek meg 
színe előtt, hogy a mondott okleveleket v. privilégiumokat megkerestessék a 
királyi camara-ban. Akkor, vagyis szept. 1-jén (ipsis quind. reversionis regis 
huc in Vyssegrad facte videlicet f. IV. an. Nat. virg. glor. occurrentibus) Lipto-i 
András ………… [és Salamon] megjelentek az országbíró előtt, aki a per tár-
gyalását a király speciális parancsából (mivel Demeter mester királyi 
dispensator és kincstárnok a királyi camara-ban a király és a ……… szolgála-
taiban ……..) nov. 8-ra (oct. OO. SS.) halasztotta el, hogy a mondott okleve-
lek alapján majd döntést tudjon hozni a felek között a jog rendje szerint. Nov. 
8-án Lipto-i András fivére (frater): István elmondta, hogy aznap [András] 
betegségtől akadályoztatva a perben [nem] tud megjelenni, Salamon litteratus 
pedig ……. király (H) Lipto-i nemesek szabadságáról (libertas) szóló …….. 
(amit a …… megtaláltak) bemutatta az országbírónak és a vele …… bárók-
nak és az ország nemeseinek ……… a birtokaikról és szabadságaikról kiadott 
….. a királyi jelenlét elé idéztette …… Károly király elé járulva bizonyos 
privilegiális oklevelet ……. Mesk ….. az avus-a volt …….….. király privilé-
giuma megerősítésére Mesk-nek a király ….…. Továbbá Salamon [bemutatta] 
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Tamás comes néhai országbíró [13]49-ben, 3. die p. quind. quindenarum fe. 
…….. Budán kiadott oklevelét …….. amikor …… fia: Iwan, Alman ……., 
Domokos fia: Márton, ezen Alman fia: ……. Miklós fiait: Mártont, Lőrincet, 
…… és Salamont és Kulb[yn]-i Adorján fiait: Mesk-et, Istvánt és Iwanka-t a 
Turuch-i konvent idézőlevelével ad oct. ……. nono preteritis perbe vonták, a 
kitűzött napon Iwan …….  és Márton, a fia: István és Alman fia: Pál nevében 
ue. konvent ügyvédvalló levelével  Tamás comes előtt azt állították, hogy a 
Lipto megyei Reuche birtok hozzájuk és …… Magyaro. (H) néhai királyainak 
a ……. tartozik, …… privilégiumaikat ……. hatalmaskodva elvette, Reuche 
birtokot erőszakkal és jogtalanul egy másik birtokért elcserélte; a felperesek 
ennek okát tudakolva a mondott privilégiumok bemutatását kérték …… Mesk 
és Márk a maguk és frater patruelis-eik nevében a ….. konvent ügyvéd[valló 
levelével] annak bizonyítására, hogy ők [II.] András és [IV.] László királyok 
privilégiumait nem vették el hatalmaskodva, Reuche birtokba pedig jogosan 
mentek be, Tamás comes-nek bemu[tatták] ezen Turuch-i konvent két privilé-
giumát: az egyik, 1288-ban kelt szerint Mylozlou fia: László a fiaival: Tamás-
sal és Jánossal, ezen László fivére (frater uterinus): Domokos a fiaival: Péterrel 
és …… (akiket Iwan és Alman fia: János a maguk, Márton, annak fia: István 
és Alman fia: Pál elődeinek neveztek) Reuche nevű örökjogú birtokukat Jwthe-
nek és Gurke-nek (akiket Miklós fiai és Adorján fiai az elődeiknek mondtak) 
40 márka finom ezüstért a Turuch-i konvent előtt eladták, átadva Juthe és 
Gyurke kezébe azokat az okleveleket is, amikkel Reuche-t birtokolták. A má-
sik, 1325. évi szerint (l. Anjou-oklt. IX. 296. szám) a Turuch-i konvent előtt 
Donch mester Zolyum-i comes a fiaival: Lászlóval, Jánossal és Istvánnal az 
Arua-ban levő Felsőkubin (Superior Kulbyn) nevű birtokát elcserélte Reuche 
birtokért Juthe fiaival: Miklóssal, Péterrel és Philpus-al, valamint Gyurke fiai-
val: Mihállyal és Adorjánnal. Erre Alman fiai: Pál és János azt állították, hogy 
e két privilégiumot nem a konventben, nem annak valós pecsétjével és stílusá-
val, hanem csalárdul Donch mester prosecucio-jából adták ki, nincsenek 
chirographálva, mondott elődeik nem voltak a konvent előtt és nem is tettek 
bevallást. Amikor Tamás comes az ország vele ülésező báróival meg akart 
győződni a privilégiumok valósságáról v. hamisságáról, írt a konventnek, hogy 
miután színük előtt Miklós fiai és Adorján fiai okt. 13-án (quind. Mychaelis) e 
két privilégiumot bemutatják a Tamás comes pecsétfője alatti dobozban (pixis), 
a konvent vizsgálja meg azok pecsétjeit, tartalmát, jellemzőit, és hogy vajon a 2 
privilégium a konventben, annak valós pecsétjével és stílusával lett-e kiadva, és 
szokás-e ott a privilégiumokat chirographálással (intercisio alphabeti) kibocsá-
tani v. sem, majd a konvent okt. 27-re (ad 15. diem earundem quind.) tegyen 
jelentést a királynak. Azon a napon Tamás fia: Iwan és Alman fia: János a ma-
guk és mondott frater patruelis-eik nevében a Turuch-i konvent ügyvédvalló 
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levelével megjelentek Tamás comes előtt, akinek Miklós fia: Márk és Adorján 
fia: Mesk a maguk, Miklós fiai: Lőrinc, Gergely és Salamon, valamint Adorján 
fiai nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével bemutatták a Turuch-i konvent 
levelét, miszerint okt. 13-án a konvent ezen privilégiumokat megvizsgálva úgy 
találta, hogy saját valós pecsétjeikkel és stílusukkal, valamely előkelő (potens) 
csalárdsága és prosecucio-ja nélkül lettek kibocsátva, és nem szokás a kon-
ventnél a privilégiumokat chirographálással kiadni. Ezután Márk és Mesk a 
maguk, Miklós fiai és Adorján fiai nevében [II.] András király (H) 1233. évi 
oklevelének (l. Reg. Arp. 516. szám) és [IV.] László király (H) 1274. évi privi-
légiumának (l. Reg. Arp. 2536. szám) bemutatásával bizonyították Tamás 
comes-nek, hogy András király a 3 ekényi Reuche földet Hudko-nak és le-
származottainak adományozta; majd a Turuch-i konvent mondott privilégiu-
mainak bemutatásával pedig azt igazolták, hogy utóbb a birtokot Mylozlou fia: 
László a fiaival és László fivére: Domokos a fiaival (ti. a felperesek elődei) 
eladták Juthe-nak és Gyurke-nek (ti. Miklós fiai és Adorján fiai elődeinek). 
Mivel tehát ezen oklevelek valósnak tűntek, a Turuch-i konvent pedig a mon-
dott 2 privilégiumukról azt írta, hogy azokat valódi pecsétjükkel és stílusukkal 
adták ki, ezért Juthe fiai és Gyurke fiai Reuche birtokot mint saját jogukat cse-
rébe adhatták Kulbyn birtokért Donch mesternek és fiainak, így Tamás fia: 
Iwan, Alman fiai: János és Pál, Domokos fia: Márton és annak fia: István [kö-
vetelése] teljességgel patvarkodónak tűnt Tamás comes-nek, aki a bárókkal és 
az ország akkor vele ülésező nemeseivel őket jogtalan követelésük miatt pat-
varkodásban marasztalta el bírói hatáskörénél fogva, rájuk Reuche birtok kap-
csán (ami Donch mesterhez és fiaihoz került a mondott cserével) örök hallga-
tást kiróva, Felsőkubin (Kulbin Superior) birtokot pedig minden haszonvétellel 
Miklós fiainak, Adorján fiainak és leszármazottaiknak ítélte (miként a mondott 
csere révén hozzájuk tartozik), más jogának sérelme nélkül. Mivel Tamás né-
hai országbíró ezen oklevele szerint neki 4 privilégiumot ([II.] András és [IV.] 
László királyokét, valamint a Turuch-i konventtől kettőt) mutattak be, István 
országbíró ezen privilégiumok megtekintése (revisio) nélkül a felek között nem 
tudott döntést hozni, Salamon litteratus pedig azt mondta, hogy ezek nincsenek 
meg a királyi camara-ban (eadem nec in camara regali aliquo evidenti 
documento esse), és ezeket az országbíró kérésére sem …. mutatta be akkor, 
ezért István országbíró a bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy 
Kulbyn-i Salamon litteratus a Tamás országbíró oklevelében szerepelő privilé-
giumokat [1362.] márc. 9-én (oct. diei [Cynerum] tunc venturum) mutassa be 
színe előtt Lipto-i András ellenében. Akkor ezeket Benedek fia: Pál (Salamon 
litteratus nevében a Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével) András fivére: 
István kérésére nem mutatta be, hanem ésszerű ok nélkül erre későbbi időpon-
tot kért az országbíróról, aki ezt máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztotta, mikor is 
Salamon litteratus e 4 privilégiumot  3 márka bírsággal Márton fia: András 
felperes ellenében mutassa be. Máj. 1-jén Kulbyn-i Salamon litteratus a 4 pri-
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vilégium bemutatására és a bírság kifizetésére nem jelent meg, nem is küldött 
senkit, így a meg nem jelenésért a szokásos bírságban, a 3 márka bírság [ki 
nem fizetéséért] pedig annak kétszeresében [lett elmarasztalva] az országbíró 
oklevelével ……. 20 napig folyamatosan várt rá az országbíró előtt, aki a pert 
júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) halasztotta, hogy Salamon a privilégiu-
mokat bemutassa és a 9 márka bírságot kifizesse. ……. Majd mindez okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis) lett halasztva, mikor is Márton fia András fivére (frater): Ist-
ván (András nevében a Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével) …….. Sala-
mon a 4 privilégiumot bemutatta: [II. András király] 1233. évi, uralkodásának 
30. [!] évében kiadott privilégiumában ….. a Reuche nevű földjéből [3] ekényi 
földet Hudko-nak és leszármazottainak adott örökre, és Hudko-t e föld birtoká-
ba poroszlójával ….. királyi hatáskörrel bevezettette; ezt [IV.] László király 
[12]74. aug. 23-án (a. d. [12]74., XII. Kal. Sept., ind. 2.,) uralkodása 2. évében 
kiadott privilégiumában megerősítette; a Turuch-i konvent 1288. f. III. p. ….. 
kiadott privilégiuma szerint Lyptou-i Miluzlou fia: László a fiaival: Tamással 
és Jánossal és ezen László fivére (uterinus frater): Domokos a fiaival: Péterrel 
és Mártonnal a konvent előtt a Lippto-ban levő Reuche nevű, hozzájuk előde-
iktől örökjogon háramlott birtokukat, ami egyfelől Gyothab birtokával, másfe-
lől Bochk fiai földjével szomszédos, azon határok alatt és haszonvételekkel, 
amikkel elődeik bírták, a szomszédok beleegyezésével Juthe-nek és frater-
ének: Gyurke-nek 40 márka finom ezüstért az oklevélben levő [feltételekkel] 
eladták, átadva nekik azokat az okleveleket is, amikkel azt birtokolták, majd 
Egyed testvérrel, a konvent felek kérésére kiküldött emberével a szomszédok 
jelenlétében ellentmondó nélkül azt nekik iktattatták; a Turuch-i konvent 1325. 
júl. 1-jén kiadott privilégiuma szerint pedig (l. Anjou-oklt. IX. 296. szám) 
magnificus Donch mester akkori Zolium-i comes a fiaival: Lászlóval, Jánossal 
és Istvánnal az Arua-ban levő Felsőkubin (Kulbyn Superior) nevű birtokát 
cserébe adta Reuche birtokért Juthe fiainak: Péternek és Philpus-nek, Gyurke 
fiainak: Mihálynak és Adorjánnak, valamint örököseiknek, minden haszonvé-
tellel, az oklevélben leírt kötelezettségek és határok alatt. Ezután Salamon 
litteratus bemutatta még István országbírónak [I.] Lajos király 1355. okt. 23-án 
(f. VI. p. Luce ew., a. d. 1355.) kelt oklevelét, miszerint Miklós fiai: Márk, 
Gergely, Salamon és Lőrinc, valamint Adorján fiai: Mesk, István, Iwanka és 
János a Lyptou megyei Reuche nevű birtokukat, amit a király hasznosnak és 
szükségesnek vélt Rosumpergh királyi város használatára az uralkodónak ad-
ták, aki érett megfontolást tartva a főpapokkal és a bárókkal, cserébe ezen ne-
meseknek adta örökre az Arua-ban levő Feulseukulbyn nevű királyi birtokot – 
ami addig Arua királyi várhoz tartozott, és amit e nemesek egy ideje királyi 
adományból Reuche birtokuk helyett tartottak (conservare) –, Arua vártól azt 
felszabadítva (liberata és abstracta), minden tartozékkal (szántóföldek, erdők, 
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vizek, rétek, kaszálók) régi határai alatt. Mindezen okleveleket megtekintve, 
mivel ezek szerint először [II.] András király a Reuche-n levő 3 ekényi föld-
részt Hudko-nak és leszármazottainak adta, és ezt [IV.] László király megerő-
sítette, majd Mylozlou fiai: László és Domokos (Hudko leszármazottai) a fia-
ikkal együtt Reuche nevű birtokukat Juthe-nek és Gyurke-nek (Miklós fiai és 
Adorján fiai elődeinek) 40 márka finom ezüstért eladták, Feulseukulbyn birto-
kot pedig először Donch mester és fiai Juthe fiainak és Gyurke fiainak, utóbb 
pedig Lajos király Juthe fia Miklós fiainak, Gyurke fia Adorján fiainak és le-
származottaiknak adta Reuche birtokért cserébe; továbbá mivel András felpe-
res apja: Márton és a fivére (most képviselője): István a mondott privilégiuma-
ik és Reuche nevű birtokuk jogtalan elvételének vádja és Reuche birtok 
jogtalan követelése ügyében Tamás országbíró előtt annak ítéletével Salamon 
litteratus és rokonai ellenében patvarkodásban elmarasztaltattak, ezért István 
országbíró a vele ülésező bárókkal és az ország nemeseivel tanácsot tartva 
Márton fiait: Andrást és Istvánt Reuche birtok jogtalan és patvarkodó követelé-
se miatt patvarkodásban marasztalja el, Reuche birtok Miklós fiai és Adorján 
fiai által Kulbyn birtokért tett cseréjét jogszerűnek tekinti és ennek címén 
Feulseukulbyn birtokot minden haszonvétellel Salamon litteratus-nak, mondott 
frater-einek, rokonainak és leszármazottaiknak ítéli, mások jogának sérelme 
nélkül, Andrásra és Istvánra pedig a mondott csere során a királyhoz jutott 
Reuche birtok kapcsán örök hallgatást ró ki. Erről függőpecsétjével megerősí-
tett privilegiális oklevelet bocsát ki Salamonnak és rokonainak. D. in 
Vysegrad, 8. die oct. Mychaelis, a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Kubinyi cs. deménfalvi ága A. 3. (Df. 259 211.) Hiányos és foltos. 

Függőpecsétre utaló plicatura. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori (a már hiányos E.-ről). 
K.: F. IX/3. 343. (csekély részlet); Szontagh, Meskó 38–48. 
 
 
475. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelenek megfelelően színe előtt Kallou-i Iwan fia: László okt. 
6-án (oct. Mychaelis) viselt Kallou-i István fia: István ellen, királyi írásos 
parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára (quind. residencie presentis regalis 
exercitus) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 973. (Kállay cs. lt. 1300. 1344.) Papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1451. szám. 
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476. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon oklevél-
bemutatást, amivel korábbi döntéshozó oklevelének megfelelően színe előtt 
Lengend-i Tamás fia: László okt. 6-án (oct. Mychaelis) tartozott Zolona-i 
Lorand fia: László ellenében (aki akkor 3 márka bírság kétszeresét kellett 
kifizessen és akinek nevében Fynta fia: Miklós jelent meg a Jazou-i konvent 
ügyvédvalló levelével), a Tamás fia: László érdekében az országbírónak szóló 
királyi parancsból (ezen bírság kifizetésével együtt) nov. 8-ra (oct. OO. SS.) 
halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 64 065. (Kapy cs. lt. 59.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: 
cum Jazou evocet [ad] octavas Epiphanie.  

 
 
477. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Karul-i Simon fia: László (aki-
nek nevében János fia: Miklós jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelé-
vel) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt hatalmaskodás ügyében Wythka-i István 
fiai: László és István ellen (akik nevében Vythka-i István fia: András jelent meg 
a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), a képviselők akaratából békekötésre a 
királyi hadoszlás 15. napjára (quind. residencie presentis regalis exercitus) ha-
lasztja el. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 98 580. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 1. 22.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Károlyi I. 255; Doc. Rom. Hist. XII. 104–105. 
 
 
478. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon közös tudo-
mányvételről szóló jelentés megtárgyalását, ami korábbi perhalasztó oklevele 
szerint egyrészről Karul-i Simon fia: László (akinek nevében János fia: Miklós 
jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Wythka-i Ist-
ván fia: András között okt. 6-án (oct. Mychaelis) kellett történjen színe előtt az 
Ugrin fia: Miklós comes néhai országbíró oklevelében foglaltak ügyében, a felek 
akaratából a királyi hadoszlás 15. napjára (quind. residencie presentis exercitus 
regalis) halasztja el. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 98 581. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 1. 21.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 

K.: Károlyi I. 254–255; Doc. Rom. Hist. XII. 103–104. 
 
 
479. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Karul-i Simon fia: László (aki-
nek nevében János fia: Miklós jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelé-
vel) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt sebzés, verés, javak elvétele és hatalmas-
kodás ügyében András fia: István és Wythka-i másik András fia: László ellen 
(akik nevében István fia: András jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló 
levelével), a képviselők akaratából a királyi hadoszlás 15. napjára (quind. 
residencie presentis regalis exercitus) halasztja el. D. in Wissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 98 582. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 1. 25.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Károlyi I. 255–256; Doc. Rom. Hist. XII. 105. 
 
 
480. 1362. okt. 13. Visegrád 
Bubeek György királynéi tárnokmester azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Bodolou-i István fia: István (akinek nevé-
ben Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) 
okt. 6-án (oct. Michaelis) viselt a királyné Torpa-i hospesei és jobbágyai ellen 
(akik nevében Imre fia: Tamás jelent meg ue. konvent ügyvédvalló levelével) a 
Lelez-i konvent idéző és tudományvevő oklevelében foglaltak ügyében, a kép-
viselők akaratából [1363.] máj. 8-ra (quind. Georgii) halasztja el. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 974. (Kállay cs. lt. 1300. 1364.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1452. szám. 
 
 
481. 1362. okt. 13. 
A fehérvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a László veszprémi 
püspök, a királynéi aula kancellárja és a veszprémi káptalan érdekében idézé-
sekre, tudományvételekre, birtokaik tilalmazására, bejárására, határjeleik eme-
lésére, és más, az ország szokása szerinti ügyekre 1 évre kiadott általános (gyűrűs-
pecsétjével ellátott és a veszprémi káptalan részére nekik bemutatott) oklevelé-
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nek megfelelően kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Domokos mestert, aki-
vel Jutaas-i Péter fia: István királyi ember okt. 7-én (f. VI. p. oct. Mychaelis) és 
a köv. napokon a veszprémi káptalan Zala megyei Abram nevű birtokával 
szomszédos, valamint a megyebeli falvakba ment, és az ottani nemesektől, nem 
nemesektől, világiaktól, egyháziaktól, és bármiféle helyzetű és állapotú embe-
rektől megtudta nyíltan és titokban, hogy Echer-i Benedek fia: István aug. 31-én 
(f. II. an. Egidii) Abram birtokra menve a káptalan ottani kaszálóját hatalmas-
kodva levágta, majd éjjel a szénát elhordta, a veszprémi káptalan kárára és 
jogának nem kis sérelmére, holott per van a felek között függőben. D. 7. die 
diei inquisicionis premisse, a. d. 1362. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek. Ábra-

hám 10. (Df. 200 960.) Papír. Hátlapján azonos (Echeer névalakkal) és újkori 
kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: HO. IV. 199–200. 
R.: Veszpr. reg. 558. szám. 
 
 
482. 1362. okt. 13. Bács 
Tamás, a kalocsai egyház érseke (humilis minister), a királyi aula kancellárja 
[!], a IV. Orbán pápa által létrehozott klarissza rend Magyaro.-i, óbudai (veszp-
rémi egyházmegye) konventje és apátnője részére az apostoli szék által a 
Viennes-i zsinatnak megfelelően speciálisan kijelölt jogvédője (conservator) és 
bírója [VI.] Incének, a római szentegyház főpapjának: az érsek az apátnő és a 
konvent kérésére jogvédői hatáskörével eljárást indított az egri vikárius, a káp-
talan és a kanonokok ellen, mivel a káptalan interdictum-ot vetett az apácákhoz 
királyi adományból tartozó, egri egyházmegyei Saap, Borsod és Edelen falvak 
jobbágyaira (populi, incoli, rustici, coloni, parciales), mivel azok, a káptalan 
állítása szerint, nem fizették meg nekik a szokásos tizedet. Az érsek elrendelte, 
hogy a vikárius és a káptalan ezen interdictum-ot függesszék fel, avagy az eljá-
rás során adjanak ésszerű okot, miért nem kell ezt megtenniük. Az érsek, szá-
mos litteratus és jogtudó (iurisperitus) előtt az apácák képviselője bemutatta 
XII. Benedek pápa privilégiumát [VI.] Ince megújításában, miszerint apostoli 
keggyel az apácák a birtokaik és javaik után nem kell tizedet fizessenek; a káp-
talan képviselője szerint azonban az apácák e privilégiummal ezen 3 falvuk 
tizedeit maguknak akarják megtartani és a mondott falvakban lakó jobbágyaikat 
a (káptalan állítása szerint nekik eddig szokásosan lerótt) tizedek fizetése alól 
akarják kivenni, mivel a káptalan szerint a privilégium szerint csak az apácák, 
de nem a mondott falvak jobbágyai mentesek (exempt) a tizedek alól, mivel 
azok, miként korábban is, a tizedek fizetésére kötelesek. Mivel a privilégium 
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szavai kétértelműek e tekintetben, az érsek a bácsi káptalannal és más jogtu-
dókkal tanácsot tartva úgy határozott, hogy az ügyben a szentszék véleményét 
kikéri, hogy a feleket ne terhelje fáradtság és költség. Scripta in predicta Bach, 
XIII. die. Oct., a. d. 1362. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 783. 22. 5. 1. 7. (Df. 210 709.) Egyes szám első sze-

mélyben íródott. Hátlapján azonos kéztől címzés, újkori kéztől tárgy-
megjelölés. Függőpecsétre utaló bevágás. 

R.: F. IX/3. 344. 
 
 
483. [1362.] okt. 14.  
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 425. szám) kiküldték tanúságul Miklós papot, egyházuk Szt. Már-
ton hitvalló-oltárának mesterét, akivel Gath-i Balázs királyi ember neme-
sektől, nem nemesektől, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, valamint 
Odun birtok szomszédaitól, főleg magától Bator-i Miklós fia: Miklóstól meg-
tudta nyíltan és titokban, hogy Miklós aug. 26-án (f. VI. p. Stephani) Mihály 
fia: Péter Odun nevű birtokára ment hatalmaskodva, onnan 27 ökröt elvitt, és 
emiatt Odun birtok dúlást szenvedett el. D. in die Kalixti pape, a. supradicto. 
[1362.] 
 
E.: Dl. 51 975. (Kállay cs. lt. 1300. 1357.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…pro Petro filio Mychaelis de Zanizlou…), valamint kerek 
zárópecsét töredékes nyoma. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1453. szám. 
 
 
484. 1362. okt. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően okt. 6-án (oct. Michaelis) Kwn (dict.) Pál 
felesége, nemes asszony a maga és Oztroluka-i Mykou fia: Lorand nevében a 
Saag-i konvent ügyvédvalló levelével előadta Oztroluka-i Oth fia János fia: 
Tamás ellenében, hogy az Oztroluka-i birtokrészükön levő tavalyi és ezévi, 20 
forintot érő szénájukat eladta. Mivel Tamás ezt tagadta, az országbíró az or-
szág vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy Tamás harmadmagával, neme-
sekkel okt. 28-án (in fe. Simonis et Jude) a királyi kápolnaispán előtt tegyen 
esküt arról, hogy a vádban ártatlan, a felek pedig a kápolnaispán jelentését 
okt. 29-re (ad 2. diem eiusdem diei) vigyék István comes-nek vissza. D. in 
Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1362. 
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E.: Osztroluczky cs. osztrolukai lt. 4. (Df. 254 171.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés (Kun névalakkal), valamint kerek zárópecsét körvonala. 

 
 
485. 1362. okt. 15. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Semien-i 
Lengel (dict.) Leukus mester elmondta, hogy hallomásból megtudta, miszerint 
Sándor fia: László a Zabolch megyei Gechetheluku nevű, Bagdan és Seneu birto-
kok között fekvő földjét elidegenítette Bagdan-i Olivér fiának: Demeternek. Mivel 
azonban szomszédság okán e föld megvásárlása Leukus mestert illeti, ezért Lászlót 
a föld elidegenítésétől, Demetert pedig annak megvásárlásától, elfoglalásától és az 
oda való bevezetéstől tilalmazta. D. in Kallou, sab. an. Galli, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 976. (Kállay cs. lt. 1300. 1491.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Gecetheluke névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1454. szám; Piti F., Szabolcs m. 580. szám. 
 
 
486. 1362. okt. 16. 
A [kolozsmonos]tori Szűz Mária-monostor k[onventje előtt megjelent egyrészről 
G]erend-i Jakab fia: Péter mester, másrészről Grend-i [!] Miklós fia: Miklós mes-
ter, és előbbi megvallotta, hogy a Thorda megyei, az Aranias folyó melletti 
Regun, más néven Scenthmartun nevű örökbirtokát, azon [határokkal], amikkel ő 
és elődei bírták, minden haszonvétellel (erdők, berkek, rétek, kaszálók, művelt és 
nem művelt szántóföld, vizek, …….), a Voyuodathoua halászóhellyel és az ottani 
Szt. Márton hitvalló-egyház kegyúri jogával 60 márka tiszta ezüstért Miklósnak 
és örököseinek eladta szavatosság vállalásával, magának és örököseinek ott sem-
miféle tulajdonjogot meg nem tartva. A birtok határai: Bobmal nevű telek, ami 
Regun-hoz tartozik; Woyuodascige nevű erdő, ami ott csatlakozik a székelyek 
(Siculi) határjeleihez; Nogloch-ból ezen Gerend birtokhoz tartó út a Keuesuth 
nevű útig; Aranias folyó; Olahholum nevű domb mint határhely; Monoros nevű 
bozót (rubetum), ami a Chuuch-i nemeseket különíti el; Morus folyó. Erről a 
konvent függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. domin. 
videlicet in fe. Galli, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 31 102. (GYKOL. Centuriae. XX. 94.) Hiányos. Hátlapján újkori ke-

zektől tárgymegjelölések. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. szept. 24. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 106–107. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 177. szám. 
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487. 13[6]2. okt. 16. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt egyrészről őrkanonokuk, 
Sygre-i Danus fia Domokos comes fia: János, másrészről Sygre-i Imre fia: 
Péter mester megvallották, hogy a Sygre-n levő atyai telkeiken (curia) olyan 
cserét hajtottak végre, hogy Domokos telke minden épülettel és haszonvétellel 
Péternek, Imre telke pedig minden haszonvétellel Jánosnak jutott. Ha Péter 
elhunyna, Domokos telke újra János tulajdonába kerüljön, és ő ott maradhat a 
leánytestvére (soror) fiaival együtt, bárki ellentmondása ellenére is. Ha pedig 
János hunyna el, Imre telke Péterhez kerüljön. D. in fe. Galli, a. d. 13[6]2.  
 
E.: Dl. 60 345. (Máriássy cs. lt. Vegyes 203.) A dátumnál hiányos. Hátlapján 

kerek pecsét töredékes nyoma, valamint újkori kéztől 1372-es év. 
K.: F. IX/3. 334. (1362. évvel) 
R.: Fekete Nagy A., LK 1930. 220; Petróczy 33. (mindkettő 1362. nov. 16-i 

dátummal, XIX. századi Má.-ra hivatkozva) 
 
 
488. 1362. okt. 17. Maklár falu 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy a Szt. János evangélista iránti odaadá-
sa miatt, továbbá az annak tiszteletére alapított egri egyház káptalanjának 
tagjai kérésére királyi kegyességből (pietas) engedélyezi, hogy a káptalan 
minden héten pénteken (f. VI.) az egri egyház Almagyary nevű birtokán v. utcá-
ján (vicus) szabad vásárt tartson, más vásárok jogának sérelme nélkül. Ezért 
jelen oklevelével biztosít minden kereskedőt, utazót és vásározó (forensis) em-
bert, hogy e vásárra áruikkal együtt félelem nélkül, szabadon és biztonságban 
menjenek, ottani adásvételeikekkel végezve pedig saját lakhelyükre (ad propria) 
v. máshová, ahová tartanak, a király speciális védelme alatt haladjanak. Mindezt 
a vásárokon és közterületeken nyilvánosan hirdessék ki. Ha jelen oklevelet visz-
szaviszik, privilegiális formában adja majd ki. D. in villa Maklar, 2. die Galli, a. 
d. 1362. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 92. 1. 3. 2. 1. 1. 1. (Df. 209 992.) Hátlapján közép-

kori és újkori kéztől tárgymegjelölés. Kis kerek pecsét töredékei alatt: 
relacio magistri Georgii d[icti] Bubek. 

K.: Katona, Hist. crit. X/3. 312; F. IX/3. 297. 
 
 
489. 1362. okt. 17. Maklár falu 
[I.] Lajos király (H) enyhén eltérő fogalmazású, de tartalmában teljesen azonos 
oklevele. Eltérő névalakja: Olmagyari. D. in villa Moklar, 2. die Galli, a. d. 
1362. 
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E.: 1. HML. Egri kápt. mlt. 92. 2. 3. 2. 1. 1. 2. (Df. 209 993.) Hátlapján közép-
kori kéztől tárgymegjelölés (Almagyary névalakkal), amit újkori kéz foly-
tatott. Kis kerek pecsét körvonalában: relacio comitis Stephani Bubek. 

       2. Uo. 817. 3. 2. 1. 1. (Df. 210 743.) Hátlapján középkori és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Kis kerek pecsét körvonalában ue. relációs jegyzet.  

Má.: Uo. 23. 1. 1. 1. 25. (Df. 209 922.) Újkori. 
 
 
490. [1362.] okt. 18.  
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy nagyobbik 
pecsétjével ellátott parancslevelének megfelelően (l. 461. szám) kiküldték tanúsá-
gul Miklós testvér papot, akivel Hene-i Gergely fia: István királyi ember okt. 14-
én (f. VI. an. Galli) a szomszédok összehívásával a Baranya megyei Abuyn bir-
tokra ment, azt a király adományozási jogköréhez tartozónak találva régi határai 
mentén bejárta, mások birtok(jog)aitól elkülönítette, és a birtokon törvényesen 3 
napig folyamatosan tartózkodva, nem lévén ellentmondó, iktatta Leus-i Miklós 
fia: Kulach (dict.) Domokos mester Chaktornia-i várnagynak új királyi adomány 
címén. Hj.: Karaso folyó; nagy út; nagy árokban (fossatum) wlgo Scilbukur-nak 
mondott szilbokor; határjel, ami dél felé Tamás fia: Gergely földjét, észak felé 
Abuyn birtokot különíti el; kereszttel jelölt tölgyfa; Kethfeuldduley (dict.) helynél 
határjel, ami dél felé Gergely földjét (amivel eddig szomszédos), észak felé 
Abuyn birtokot különíti el; Zylfa (dict.) fa Peterd birtok szomszédságában; 
Wasarusuth (dict.) nagy út nyugat felé; kereszttel jelölt Thulfa fa; négy helyen 
kereszttel jelölt nagy Thulfa fa mint sarokhatárjel, ami dél felé Peterd, nyugat felé 
Beremen, észak felé Harchafalua, kelet felé Abuyn birtokot különíti el; 
Harchafalua birtok szomszédságában kereszttel jelölt tölgyfák; nagy út; kereszttel 
jelölt Thulfa (dict.) fák; Arukzakadeyk (dict.) hely; nagy út; erdő vége; Er (dict.) 
ér mellett két nagy, földjellel körülvett Thulfa (dict.) fa (ezen határvonal észak 
felé Harchafalua, kelet felé Abuyn birtokot különíti el); sziget; földjel, ami észak 
felé Zenazyk, kelet felé Abuyn birtokot különíti el; Zenazyk birtok szom-
szédsága egy kereszttel jelölt, görbe Thulfa (dict.) fáig; Karaso folyó. D. in fe. 
Luce, a. supradict. [1362.] 
 
E.: VAML. Erdődy cs. Vép 453. 75. 4085. (Df. 261 969.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét körvonala.   
 
 
491. 1362. okt. 20. 
Pál és Balent, Suprun megyei szolgabírók tudatják, hogy Pwehel István bíró, 
az esküdtek és Sopron (Supprun) város polgárainak universitas-a okt. 8-án 
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(sab. an. Cholomanni) kérték őket küldöttségükkel, hogy okt. 10-én (f. II. 
prox. ventura) ülésezzenek velük (pro tribunali ~ in sede iudiciaria ~ in 
iudicio consedere). Ennek megfelelően Pál okt. 10-én Sopron városba ment, 
és mikor velük ülésezett, bemutatták bíróságuk előtt Pilichdorfer Jánost, akit 
akkor az országon kívülről és belülről összegyűlt sok ember megvádolt, hogy 
János őket meglopta és nekik különféle módokon károkat okozott, és kérték 
nagy lármával, hogy János felett a gonosztetteinek megfelelően ítélkezzenek, 
ezért a város polgárai, a János elleni panaszokat és vádakat meghallgatva őt 
halálra ítélték. Ezután okt. 13-án (f. V. prox.) Pál és Balent szolgabírókat a 
polgárok Sopron városba hívták, és Páltól megkérdezték, hogy amikor velük 
ülésezett, látta-e, hogy a király v. a nádor valamely oklevelét bemutatják nekik, 
v. valamelyik ember tett-e említést ilyen oklevélről. Pál azt felelte, hogy tudo-
mása és hite szerint semmilyen királyi v. nádori oklevelet akkor nem látott ne-
kik bemutatni. Végül a vecsernye órájában (circa horam vesperarum) a király 
(H) és a nádor oklevele a minorita testvérek kolostorából a polgároknak bemu-
tatásra került. Ezt Pál a testvéreknek és az ügyben jelen volt nemeseknek ezen 
oklevéllel tanúsítja. D. a. d. 1362., f. V. p. Cholomanni. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 179. (Df. 201 813.) Papír. Hát-

lapján két kerek pecsét töredékes nyoma. (Az oklevél szövege, amikor 
csak Pálról van szó, átvált egyes szám első személyű megfogalmazásba.) 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Házi I/1. 127–128. 
 
 
492. 1362. okt. 21. Diósgyőr 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Abran-i Miklós fia: Péter nevében, hogy 
Daroch-i Tybold fia: László jún. 29-én (sab. p. regis Ladislai) hatalmaskodva 
az ő Abran nevű birtokára ment, ottani malmát a gáttal (obstaculum) kivágta 
és teljesen kiszakította, Pál nevű jobbágyát pedig nyíllövésekkel elkergette a 
birtokról. Ezért a király utasítja az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Myke fia: Mihály v. Patay-i László v. Márton fia: Mihály 
v. Nege-i Beled fia: László királyi ember tudja meg minderről az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Gyosgeur, f. VI. p. Luce, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 306. (Zichy cs, zsélyi lt. 214. C. 56.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint vörös viaszú kis kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 210–211. 
R.: Z. VII/1. 184. 
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493. 1362. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
színe előtt a király perhalasztó oklevélnek megfelelően Spacha-i Vid fia: Já-
nos mester – Souar-i Péter fia Sous (dict.) Miklós özvegye (vagyis a saját 
leánya) nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével – aug. 1-jén 
(oct. Jacobi) előadta ue. Souar-i Péter fiai: Sous (dict.) György, Sous (dict.) 
János és Sous (dict.) László ellenében, hogy Sous (dict.) Miklós leányának az 
apja minden birtokrészéből és -jogából leánynegyed jár, és ezt a leány anyja, 
vagyis Miklós özvegye meg akarja kapni Péter fiaitól, akik nevében erre 
Herric fia: János a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy 
ha e nemes leány annyi idős lesz, hogy a leánynegyed ügyében őket jog szerint 
nyugtatni tudja és erről nekik igazolólevelet (littere expeditorie) tud adni, akkor 
a neki az apja: Miklós minden birtokjogából és -részéből járó leánynegyed kap-
csán Péter fiai készek megfelelő elégtételt adni. Mivel a képviselők az országbí-
ró kérdésére azt mondták, hogy a leány még csak 1 éves és ezért a leányjogai 
ügyében Péter fiait  még nem tudja nyugtatni, ezért az országbíró, a bárók és az 
ország vele ítélkező nemesei úgy vélték, hogy a leánynak birtokban kell kiadni 
a leánynegyedet az apja birtokrészeiből és -jogaiból addig, míg az érett és tör-
vényes kort el nem éri, hogy képviselőt állíthasson, v. Péter fiait a leánynegyed 
ügyében nyugtatni tudja. Ezért az országbíró írásban  kérte az egri káptalant, 
hogy küldjék ki mindkét fél részére tanúságaikat, akik jelenlétében Darouch-i 
János fia: György (János mester felperes részére), ill. Kutus-i László fiai: 
Miklós v. Péter (Péter fiai részére) királyi emberek szept. 15-én (oct. Nat. 
virg. glor.) menjenek a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében a 
néhai Miklós saját, csak őt illető birtokrészeire, és először a Souar birtokon 
levő részéből a telekhelyekben és a Sokuth ~ Sokwth (dict.) sókútban, majd 
Miklós többi birtokrészéből is fogott nemes bírók segítségével annyit, ameny-
nyi a leánynegyedért ezekből jár – ha lehet, egy tömbben (in uno loco et in 
uno ambitu), ha pedig ez nem lehetséges, akkor különböző helyeken a többi 
részektől elkülönítve –, mások jogának sérelme nélkül, minden haszonvétellel 
iktassanak a leánynak, ill. annak nevében nagyapjának (avus): János mester-
nek és az anyjának: az özvegy nemes asszonynak, akik a leányt mindezek 
jövedelmeiből és bevételeiből tartsák el (conservare) addig, míg el nem éri a 
törvényes és érett kort, hogy saját negyedjogát megkaphassa és arról igazoló 
oklevelet adhasson; a királyi és káptalani emberek emellett tekintsék meg a 
János mesternek és az özvegynek a leánynegyed fejében iktatott birtokrészek 
jobbágyainak számát és haszonvételeit, és erről részletesen számoljanak be a 
káptalannak, annak érdekében, hogy a leány, miután elérte a törvényes kort és 
megkapta saját negyedjogát, a most a nagyapjának és anyjának iktatott birtok-
részeket és a Sokut kúban levő részt ugyanazon (vagy jobb) minőségben és 
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mennyiségben, rombolás és károsítás nélkül tudja visszaadni Péter fiainak; 
majd a káptalan okt. 6-ra (oct. Michaelis) a királynak tegyen jelentést. Akkor 
megjelent az országbíró előtt egyrészről Vid fia: János mester Sous (dict.) 
Miklós özvegye nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével, más-
részről Herric fia: János (Souar-i Péter fiai: György, János és László nevében 
a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével), és bemutatták az egri káptalan 
királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró kérésére György és Péter 
királyi emberekkel kiküldték tanúságul kanonoktársaikat: a leány részére Do-
mokos mestert, Souar-i Péter fiai részére pedig Tamást, az esztergom-
előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostját, az egri szék mostani ürese-
dése idején vikáriust, akik szept. 15-én Souar birtokra mentek, ahol Vid fia: 
János mester, Sous (dict.) György (a maga és mondott frater-ei nevében) és a 
szomszédok jelenlétében először a leány néhai apja: Miklós ottani birtokrészé-
nek negyedét – 4 fél telket (curia seu mansio), amikből 3 egy utcán (linea) kelet 
felől a sókút mellett van, a negyedik pedig a birtok déli utcáján – Miklósnak a 
sókútban levő saját részének negyedével és más haszonvételekkel, majd 
Hannusfolua és Hermanuagasa szomszédai jelenlétében előbbi birtokon 2,5 
telket (laneum) észak felől, az alsó végtől számítva, az utóbbi birtokon pedig 6 
telket azon provincia modus-a szerint minden haszonvétellel e nemes leány 
leánynegyede fejében a püspök és mások jogai sérelme nélkül, a felek egyetér-
tésével iktatták a leánynak, ill. az ő nevében nagyapjának: János mesternek és 
az anyjának, akik mindezek bevételeiből és jövedelmeiből ezen unokájukat, ill. 
leányukat el kell tartsák és fel kell neveljék, amíg el nem éri a törvényes életkort 
és megkapott jogairól igazoló oklevelet nem tud adni; a többi haszonvételt – 
malmok, fürdőház (domus balnearia), erdők – a felek akaratából közös haszná-
latra hagyták. Az országbíró a káptalan levelének tartalma alapján (és azt újra 
összefoglalva) a Souar-on levő 4 fél telket, a sókút-rész negyedét, a 
Hannusfolua-i 2,5 telket és a Hermanuagasa-i 6 telket haszonvételeikkel, bevé-
teleikkel és tartozékaikkal a nemes leánynak, nagyapjának: János mesternek és 
anyjának: az özvegynek hagyja addig, míg a leány a felnőttkort eléri és 
negyedjogait megkapva igazoló oklevelet tud adni. Meghagyja továbbá az or-
szágbíró, hogy az érett kort elért leány, János mester és anyja ezen birtok- és 
sókút-részeket Péter fiainak: Györgynek, Jánosnak és Lászlónak (v. azok örö-
köseinek) vissza kell majd adják rombolás és kár nélkül (ugyanazon, ha nem 
jobb minőségben és mennyiségben, ahogy a leánynak iktatták ezeket), miután 
pénzkifizetéssel Péter fiai kiváltották tőlük ezeket. D. in Wyssegrad, 16. die 
termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 57 352. (Soós cs. lt. 152.)  Hátlapján kortárs kéztől: filiorum Petri de 

Sowar inredempta, újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek pe-
csét töredékei. 

R.: F. IX/3. 344. 
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494. 1362. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy 
amikor Spacha-i Vid fia: János mester panaszt tett Erzsébet királynénak (H) 
Souar-i Péter fiai: Soos (dict.) György, Soos (dict.) János és Soos (dict.) László 
ellenében, a királyné a feleket a perükkel együtt az országbíró elé küldte át, 
ahol János mester elmondta Péter fiai ellenében (az őket a királyi kápolnais-
pán ügyvédvalló levelével képviselő Herric fia: János jelenlétében), hogy bár 
Souar-i ezen Péter fia: Soos (dict.) Miklós elzálogosított neki néhány birtok-
részt és -jogot, de őt eddig még nem iktatták ezekbe, mert Péter fiai elfoglalva 
tartják. Ezután János mester bemutatott az országbírónak 3 nyílt oklevelet: az 
esztergomi káptalan 1355. márc. 10-én (f. III. p. Oculi, a. d. 1355.) kiadott 
oklevele szerint Souar-i Péter fia: Miklós a néhai Souar-i László birtokrészét 
(annak haszonvételeivel, főleg a Sokwth-ban levőkkel), amit akkor ő a sógor-
nőjétől (glos), vagyis ezen László özvegyétől kiváltott, Vid fia: János mester-
nek és feleségének elzálogosította 50 budai márkáért máj. 1-jéig (oct. Georgii 
tunc venturis) az oklevélben leírt módon és rendben elzálogosította. A szepesi 
káptalan 1357. ápr. 27-i (f. V. p. Georgii, a. d. 1357.), a királynak szóló jelen-
tése szerint az uralkodó megtudta, hogy Souar-i Péter fia: Miklós, a királyi 
aula ifja a Sokuth kútban levő teljes részét néhány Eperyes-i hospesnek bizo-
nyos pénzösszegért bérbe adta (collocare) ideiglenes tartásra (pro tempore 
conservare), a király azonban a néhai Soos (dict.) László (Miklós frater 
patruelis-e) és Miklós szolgálatai miatt a Sokuth-i rész Miklós általi bérbeadá-
sát (locacio) nem akarta érvényesnek elfogadni, nehogy Miklóst az ifjúsága 
tapasztalatlansága miatt a bevételeitől megfosszák, ezért utasította a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Frank fia: Mihály mester 
Sarus-i comes, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember Sokuth kúthoz 
menve tudja meg, hogy Miklós a részét mekkora pénzösszegért adta bérbe a 
mondott hospeseknek, azok vajon a pénzüket visszavennék-e tőle, majd azt az 
összeget, amit addig a hospesek a kút bevételeiből megszereztek, számítsa be 
nekik, a pénz többi részét pedig, amit ők onnan addig nem tudtak beszedni, 
Vid fia: János mester, Miklós socer-e nekik fizesse ki, ami után a kutat a kirá-
lyi ember iktassa János mesternek, aki azt addig tartsa és birtokolja, ameddig  
Miklós a hospeseknek bérbe adta, majd a káptalan a királynak tegyen jelen-
tést; a káptalan ennek megfelelően kiküldte tanúságul kanonoktársát: Miklós 
mestert, akivel Frank fia: Mihály mester királyi ember ápr. 24-én (f. II. tunc 
preterita) a Sokuth nevű kúthoz menve megtudta, főleg Morou (dict.) Péter és 
Halman fia: Péter Eperyes-i hospesektől, megtekintve a zálogosításról szóló 
okleveleiket, hogy Miklós mennyi pénzért adta nekik bérbe ezen sókút-részt, 
mennyi pénzt szereztek abból vissza, azon összegért pedig, amit a hospesek a 
sókút hasznaiból még nem nyertek vissza, János mester kifizetett nekik 166 és 
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118 forintot, majd Sokuth kutat a királyi ember iktatta János mesternek tartás-
ra és birtoklásra addig, ameddig Miklós a szepesi káptalan oklevelével azt 
bérbe adta ezen hospeseknek, akik a mondott összeget elfogadták, semmiben 
nem mondtak ellent, a Sokuth elzálogosításáról szóló okleveleiket pedig, 
bármely jogszolgáltató v. hiteleshely (locus testimonialis) is bocsátotta ki 
azokat, érvénytelenítették. A szepesi káptalan 1357. ápr. 27-i másik oklevele 
szerint megjelent előttük egyrészről Souar-i Soos (dict.) Péter fia: Miklós 
mester, másrészről Vid fia: János mester, az ő socer-e, és Miklós megvallotta, 
hogy a Sarus megyei Hannusfolua nevű örökbirtoka negyedét minden ha-
szonvétellel elzálogosította János mesternek 80 aranyforintért visszaváltásig, 
addig pedig Miklós és utódai Jánost és leszármazottait a birtoknegyed ügyé-
ben szavatolják. Az oklevelek bemutatása után János mester azt mondta, hogy 
a neki elzálogosított birtokjogokba magát iktattatni akarja, v. pedig vissza 
akarja kapni a pénzét, amiért ezek neki elzálogosításra kerültek. Erre Herric 
fia: János azt mondta, hogy Péter fiai engedik, hogy János mestert ezen elzá-
logosított birtokjogokba bevezessék és számára azokat iktassák, mindaddig, 
míg ezeket tőle ki nem váltják, kivéve a Hannusfolua-i negyedrészt, mert azt 
annak becslése alapján az országbíró által nekik kijelölt napon ki akarják vál-
tani tőle. Mivel a birtokiktatáshoz és -becsléshez a királyi és az egri káptalani 
emberek kiküldése szükséges volt, ezért az országbíró írásban kérte a kápta-
lant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Darouch-i János fia: 
György (János mester részére) és Kutus-i László fiai: Miklós v. Péter (Péter 
fiai részére) királyi emberek szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) és a szükséges 
köv. napokon először menjenek a szomszédok és a felek v. képviselőik jelen-
létében a néhai Soos (dict.) László birtokrészeire és az in wlgari Soskuth 
(dict.) sókút-részhez, ezeket járják be, és minden haszonvétellel, főleg az ezen 
Sokuth nevű sókútban (puteus ~ fons salis) levőkkel a mondott zálog címén 
iktassák mások jogainak sérelme nélkül János mesternek és feleségének ad-
dig, míg Péter fiai (v. mások, akiket ez megillet) tőlük ki nem váltják; majd 
menjenek Hannusfolua birtokra a szomszédok és a felek v. képviselőik jelen-
létében, és azt bejárva a Jánosnak elzálogosításra került negyedrészét, megte-
kintve annak mennyiségét, minőségét, hasznát és értékét, királyi mértékkel 
megmérve, v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve, részrehajlás és ha-
misság nélkül fogott bírókkal becsüljék fel értékén (condigno suo precio et 
valore) az ország joga (lex) szerint, majd a káptalan ok. 6-ra (oct. Mychaelis) 
a királynak tegyen jelentést, hogy annak alapján az országbíró a Hannusfalua-i 
birtokrész kiváltására Péter fiainak időpontot tudjon kitűzni. Okt. 6-án megje-
lent az országbíró előtt egyrészről János mester, másrészről Herric fia: János 
Souar-i Péter fiai nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével, és 
bemutatták az egri káptalan királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró 
kérésére Darouch-i János fia: György és Kutus-i László fia: Péter királyi embe-
rekkel kiküldték tanúságul kanonoktársaikat: Domokos mestert (Vid fia: János 



 

 

267

mester és felesége részére) és Tamást, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-
egyház prépostját, az egri szék mostani üresedése idején vikáriust (Souar-i Péter 
fiai: György, János és László  részére), akik szept. 15-én Souar birtokra mentek 
a szomszédok, valamint János mester és Sous (dict.) Péter fia: György (a maga 
és mondott frater-ei nevében) jelenlétében, és amikor először a néhai Sous 
(dict.) László ottani birtokrészét és a sókútban levő részét, valamint Souar-i 
Péter fia: néhai Sous (dict.) Miklós ezen sókútban levő részét – amiket Vid 
fia: János mester az esztergomi káptalan és a Scepsy-i káptalan oklevele sze-
rint Halman fia: Péter és Marou (dict.) Péter Eperyes-i polgároktól 284 forin-
tért kiváltott, míg Péter fiai ki nem váltják tőle 51 budai márkáért és 284 fo-
rintért – ezen zálog címén János mesternek és feleségének iktatni akarták, 
Hannusfolua birtok negyedét pedig, amit egykor Miklós 80 aranyforintért 
elzálogosított Jánosnak, bejárni, és megtekintve annak minőségét, mennyisé-
gét, hasznát és értékét, fogott bírókkal az ország szokása szerint felbecsülni 
akarták, György a maga és frater-ei nevében ezen birtokrészeket és sókút-
részeket a mondott 51 márkáért, 284 forintért és 80 forintért az országbíró 
írásos beleegyezésével János mestertől kiváltotta, aki ezen összeget megkapva 
ezen birtok- és sókút-részeket azon vidék (eadem pars) számos nemese előtt 
Péter fiainak: Györgynek, Jánosnak és Lászlónak visszaadta, minden okleve-
let érvénytelenítve a mondott zálogosításokról. Az egri káptalan oklevele 
alapján (és annak tartalmát újra összefoglalva), miután azt János mester az 
országbíró előtt megerősítette, az országbíró ezen birtok- és sókút-részeket 
Györgynek, Jánosnak és Lászlónak hagyja birtoklásra, más jogának sérelme 
nélkül, nyugtatva őket a mondott pénzösszeg kapcsán. D. in Wyssegrad, 16. 
die oct. Mychaelis, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 57 353. (Soós cs. lt. 153.) Hátlapján kortárs kéztől: filiorum Petri de 

Sowar inredempta, középkori kéztől: 51 marcis 364 florenibus, újkori 
kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét körvonala. 

 
 
495. 1362. okt. 22. Szendrő vár alatt 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy okt. 21-én 
(f. VI. videlicet in fe. 11 milium virg.) Harnad-i Miklós özvegye és fia: Mihály 
Dyosgeur faluban elfogatták vele Dyozegh-i Péter fia: Miklóst ezen Harnad-i 
Miklós megölése miatt. Ezután Baba-i Jakab fia: István (az özvegy nemes 
asszony és Mihály képviselője) az országbíró előtt előadta, hogy Dyozegh-i 
Miklós segítségével Koky-i Egyed a jobbágyával: Antallal és a famulus-ával: 
Sisar-i Lőrinccel megölte Harnad-i Miklóst, aki Zykzou-ból a közúton a 
Harnadnempty-ben levő háza felé haladt. Erre Dyozegh-i Miklós azt felelte, 
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hogy ő a vádban teljesen ártatlan. Mivel István képviselő az országbíró három-
szori kérdésére sem tudta a vádat oklevéllel bizonyítani, ezért az országbíró az 
ország vele ítélkező nemeseivel elrendelte, és ezt a felek is elfogadták, hogy 
Dyozegh-i Miklós az egri káptalan előtt dec. 7-én (oct. Andree) tegyen esküt vele 
együtt huszonöt nemessel, hogy Egyed, Antal és Lőrinc Harnad-i Miklóst nem az 
ő segítségével ölték meg, a vádban teljesen ártatlan, majd a káptalan jelentését a 
felek dec. 15-én (8. die diei ipsius iuramentalis deposicionis) vigyék vissza az 
országbírónak. D. sub castro Zundru, 2. die 11 milium virg., a. d. 1362. 
 
Á.: az 579. számú oklevélben. 
 
 
496. [1362.] okt. 22. 
A budai káptalan jelenti Konth Miklós nádornak, a  kunok bírájának, hogy [I.] 
Lajos király (H) parancslevelének megfelelően (l. 472. szám) [Kisbaba-i János] 
királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Pétert, akik okt. 19-én (f. IV. 
p. [Galli]) Neugrad megyében [nyíltan és titokban] megtudták, hogy [Tamás, 
András és Mihály] a cinkosaikkal együtt okt. 8-án (in dicto sab.) Dénes mester 
Myksy nevű birtokára mentek hatalmaskodva, néhány ottani jobbágyát súlyos, 
életveszélyes sebekkel megsebesítették, közülük hármat félholtan hátra-
hagytak, számos férfit és nőt kegyetlenül megvertek és lovak szügyeivel a 
földre löktek. D. 4. die inquisicionis, a. d. supradict.] [1362.] 
 
E.: Dl. 65 765. (Balassa cs. lt. 82. A.) Nagy részén foltos papír. Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés (…pro magistro [Dionisio filio condam] 
Stephani bani de Losonch contra [Thomam filium Pauli de] Terebeded…), 
valamint mandorla alakú zárópecsét körvonalai. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori.  
K.: Bánffy I. 242–243. (A kiegészítések innen származnak.) 
R.: Balassa 122. szám. 
 
 
497. 1362. okt. 24. Szt. Benedek-monostor 
Syffrid apát és a Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje kinyilvánít-
ják, hogy okt. 24-én (f. II. p. 11 milium virg.) megkaptak 2 márkát (minden 
márkát 10 pensa-val számolva) és egy halebédet (prandium piscium) Posar 
(dict.) Miklós mester famulus-a (a mindezt a monostorhoz elvivő) Jakab által, 
Zanthow nevű birtokuk okán, amit Miklós mester a monostortól benépesítésre 
tart ezen éves (2 márkányi és hal-) census-ért. Ezért a kifizetésről jelen okle-
véllel nyugtatják Miklóst, aki azon kétszeres büntetésről, amivel őt sújtották, 
mivel az elmúlt census-t nem fizette meg időben, adjon nekik feleletet majd. 
A. d. 1362., datum ad monasterium S. Benedicti, die prenotato. 
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E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 36. 1. 2. (Df. 236 903.) Hát-
lapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töredékei. 

 
 
498. [1362.] okt. 24. 
János prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 473. szám) Luka fia: 
György királyi emberrel kiküldték tanúságul Benedek testvér papot, akik okt. 19-én 
(f. IV. p. Galli) Neugrad megyében nyíltan és titokban megtudták, hogy Tamás, 
András és Mihály a cinkosaikkal együtt okt. 8-án (in dicto sab.) Dénes mester 
Myksy nevű birtokára mentek hatalmaskodva, Dénes néhány ottani jobbágyát 
súlyos, életveszélyes sebekkel megsebesítették, közülük hármat félholtan hátra-
hagytak, számos férfit és nőt kegyetlenül megvertek és lovak szügyeivel a földre 
löktek. D. 6. die termini premisse inquisicionis, a. d. supradict.] [1362.] 
 
E.: Dl. 65 766. (Balassa cs. lt. 82. C.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…pro magistro Dyonisio filio condam Stephani bani de 
Luchonch contra Thomam filium Pauli de Terbeded…), valamint kerek 
zárópecsét töredékei. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori.  
K.: Bánffy I. 243–244. 
R.: Balassa 123. szám. 
 
 
499. 1362. okt. 27. 
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Jachk [!] mester Owar-i 
várnagy elmondta nekik, miszerint a király zárt, titkospecsétes – Jakab egykori 
pozsonyi bíró fiai: István és Pál, valamint azok leánytestvérei (soror) ügyében any-
jának: Erzsébet királynénak (H), majd a királyné által Jachk-nak küldött – oklevelét 
ő a királyné parancsának megfelelően bemutatta Jakab fiainak, akik azt felolvastat-
ták (perlegi fecissent), majd István azt mondta a maga és Pál nevében, hogy ő apjuk 
Pozsony város határain belül levő minden birtokát megosztotta leánytestvéreivel, a 
maguk részét nekik átadta, a város határain kívül levő birtokokat pedig a király, a 
főpapok és a bárók döntésére bízta, ezért Jachk a király előtti megjelenést nov. 18-
ra (oct. Martini) tűzte ki a feleknek. D. in vig. Symonis et Jude, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 511. (Múz. Ta. Nagy I.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…pro dominabus filiabus condam Jacobi iudicis Posoniensis 
contra Stephanum et Paulum fratres earundem…), valamint kerek 
zárópecsét körvonala és egy kerek visszazáró pecsét töredéke. 
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500. 1362. okt. 27. toplicai monostor 
Guido testvér, a Toplica-i Boldogságos Mária-monostor apátja kinyilvánítja, 
hogy amikor per jött létre Leustach, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja előtt 
egyrészről Szaniszló fia: Bálint, Péter fia: Iwan, Obrad fia: Vid, Márton fia: 
Lőrinc és frater-eik, másrészről Radoztych-i Lucha fiai: Lukács és István, 
valamint frater-eik között Radoztych birtok nyugat felőli része ügyében, ami-
ről Bálint és rokonai azt állították, hozzájuk jog szerint tartozik, ezt meghallva 
az akkori toplicai apát a bán elé járulva bemutatta [II.] András király (H), a 
Toplica-i egyház alapítója privilégiumát, miszerint Radoztych birtok a toplicai 
apát joghatósága alá tartozik. A bán látva ezen egyház kiváltságát (libertas) és 
nem akarván azt jogától megfosztani, a király speciális parancsából elküldte 
az apáthoz emberét: Ladiha-t a felekkel együtt ……….. Radoztych birtok 
ezen részének határai: hegyen tölgy, amit Slauenon hrast-nak mondanak, és 
ott van az apát és Bornowos határjele; völgyben forrás, amit Omlauech-nek 
mondanak; út egy völgyig, amit Borouni dol-nak hívnak; ezen forrás caput-
jánál cseresznyefa; hegy; ozkurusa fánál az apát határjele; hegyen levő út. Az 
ügy poroszlói: Ratotich-i András fia: Wlkozlaus, libera Brochina-i Bogdan 
fia: János, Ruycena-i Radina fia: Demeter, Bratetych-i Pál fia: Barthoman, 
Srachicha-i Geya fia: Gardak. Erről az apát pecsétjével ellátott oklevelet bo-
csát ki. D. in nostro monasterio prenotato, a. d. 1362., in vig. Symonis et Jude. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica. 42. (Df. 

283 328.) Eszerint a zágrábi kápt. 1363. jan. 25-i átiratában volt. Hiányos. 
K.: Smič. XIII. 256–257. 
 
 
501. 1362. okt. 27. toplicai monostor 
Guido testvér Toplica-i apát kinyilvánítja, hogy amikor per jött létre Leustach, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja előtt egyrészről Miklós fia: Obrad, a 
frater-ei és rokonai, másrészről Radoztych-i Lucha fiai: Lukács és István, 
valamint frater-eik és rokonaik között Radoztych birtok harmada ügyében, 
amiről Obrad és frater-ei azt állították, hozzájuk jog szerint tartozik, ezt meg-
hallva az akkori toplicai apát a bán elé járulva bemutatta [II.] András király 
(H), a Toplica-i egyház alapítója privilégiumát, miszerint Radoztych birtok a 
toplicai apát v. egyháza joghatósága alá tartozik. A bán látva ezen egyház 
kiváltságát (libertas) és nem akarván azt jogától megfosztani, a király speciá-
lis parancsából elküldte az apáthoz emberét: Ladiha-t a felekkel együtt, hogy 
perükben az apát ítélkezzen. Amikor tehát az apát a földje nemeseivel és nem 
nemeseivel, továbbá a Ratotych-i, libera Brochine-i és Bornowos-i nemesek-
kel ülésezett, Obrad és frater-ei bemutatták neki [I.] Károly király oklevelét, 
ami megerősítette az egyik toplicai apát oklevelét, miszerint Obrad avus-a a 
harmadik örökös volt Radoztych birtokban. Végül a felek a béke kedvéért az 
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ügyet a Ratotych-i, libera Brochine-i és Bornowos-i nemesekre bízták, hogy 
amit az ügyben ők hitükre mondanak, azt érvényesnek fogadják el egymás 
között és változtatás nélkül megőrzik. Ezen nemesek a bíróságról távozva 
tanácsot tartottak, majd visszatérve hitükre elmondták, hogy Obrad és frater-ei 
mint nemesek és valós örökösök Radoztich birtokból harmadrészt kell kapja-
nak és birtokoljanak a jog rendje szerint. Az apát mindezek alapján Obrad-nak 
és frater-einek mint Radoztych-i nemeseknek és valós örökösöknek ítélte 
Radoztych birtok harmadát földekkel, szőlőkkel, rétekkel, erdőkkel, vizekkel 
és más tartozékokkal, úgy, hogy Obrad és frater-ei mindegyike minden évben 
szept. 29-én (in fe. Michaelis) a toplicai egyháznak 2 pensa forgalomban levő 
dénárt fizessen és évente 3 szokásos ajándékot (munus) adjon 1 descensus-
szal, miként más generacio-k szoktak. A disznók rovásakor (dicacio) ha vala-
melyiküknek csak 1 van, az apát rovójának (dicator) ne fizessen semmit, akinek 
pedig több, az minden disznó után 4 dénárt fizessen. Bírót v. elöljárót (maior) 
választhatnak maguk közül, aki az erőszak, tolvajlás és vérontás eseteiben a 
bírságok kétharmadát adja át a toplicai egyháznak, egyharmadát pedig megtart-
hatja. A felek közös akarattal érvénytelenítettek minden királyi, bárói, káptalani 
v. konventi oklevelet, amiket mindezek ügyében bármelyik fél a másik elle-
nében addig kiadatott. Az ügy poroszlói: Ratotich-i András fia: Wlkozlaus, 
libera Brochina-i Bogdan fia: János, Ruicena-i Radina fia: Demeter, Bratotich-i 
Pál fia: Barthoman, Schrachicha-i Geya fia: Gardak. Erről az apát pecsétjével 
ellátott oklevelet bocsát ki. D. in nostro monasterio prenotato, a. d. 1362., in 
vig. Symonis et Jude. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica. 43. (Df. 

283 328.) Eszerint a zágrábi kápt. 1363. jan. 25-i átiratában volt. 
K.: Smič. XIII. 257–259. 
 
 
502. 1362. okt. 27. toplicai monostor 
Guydo testvér, a Toplica-i Boldogságos Szűz-monostor apátja kinyilvánítja, 
hogy amikor per jött létre Leustach, Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja előtt 
egyrészről Jakmin fia: Tomsa, János fia: Lukács, Chernozlaus fia: Punyk, Wlk 
fia: Marchech és frater-eik, másrészről Radoztich-i Lucha fiai: Lukács és Ist-
ván, Jelko fia: Gerdona, Pecen fia: Mykou, Dolech-i Braysa fia: Iwan, frater-
eik és rokonaik között Dolech birtok nyugati része ügyében, amiről Tomsa és 
frater-ei azt állították, hozzájuk jog szerint tartozik, ezt meghallva az akkori 
toplicai apát a bán elé járulva bemutatta [II.] András király (H), a Toplica-i 
egyház alapítója privilégiumát, miszerint Dolech birtok a toplicai apát v. egy-
háza joghatósága alá tartozik. A bán látva ezen egyház kiváltságát (libertas) és 
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nem akarván azt jogától megfosztani, a király speciális parancsából elküldte 
az apáthoz emberét: Ladiha-t a felekkel együtt, hogy perükben az apát ítélkez-
zen. Amikor tehát az apát a földje nemeseivel és nem nemeseivel, továbbá a 
Ratotich-i, libera Brochine-i és Bornowos-i nemesekkel ülésezett, Tomsa és 
frater-ei bemutatták neki [I.] Károly király oklevelét, ami megerősítette az 
egyik toplicai apát oklevelét, miszerint avus-aik örökösök voltak Dolech bir-
tok ezen részén. Végül a felek a béke kedvéért az ügyet a Ratotich-i, libera 
Brochine-i és Bornowos-i nemesekre bízták, többször is megismételve a bíró 
előtt, hogy amit ők az ügyben hitükre mondanak, érvényesnek fogadják el 
egymás között és változtatás nélkül megőrzik. Ezen nemesek a bíróságról 
távozva tanácsot tartottak, majd visszatérve hitükre elmondták, hogy Jakmin 
fia: Tomsa, János fia: Lukács, a többiek és frater-eik mint nemesek és valós 
örökösök Dolech birtok azon részét meg kell kapják és birtokolják a jog rend-
je szerint. Az apát mindezek alapján Tomsa-nak és frater-einek mint neme-
seknek és valós örökösöknek ítélte Dolech birtok nyugati részét földekkel, 
szőlőkkel, rétekkel, erdőkkel, vizekkel és más tartozékokkal, úgy, hogy 
Tomsa és frater-ei v. rokonai mindegyike minden évben szept. 29-én (in fe. 
Michaelis) a toplicai egyháznak 2 pensa forgalomban levő dénárt fizessen és 
évente 3 szokásos ajándékot (munus) adjon 1 descensus-szal, miként más 
generacio-k szoktak. A disznók rovásakor (dicacio) ha valamelyiküknek csak 1 
van, az apát rovójának (dicator) ne fizessen semmit, akinek pedig több, az 
minden disznó után 4 dénárt fizessen. Bírót v. elöljárót (maior) választhatnak 
maguk közül, aki az erőszak, tolvajlás és vérontás eseteiben a bírságok két-
harmadát adja át a toplicai egyháznak, egyharmadát pedig megtarthatja. A 
felek közös akarattal érvénytelenítettek minden királyi, bárói, káptalani v. 
konventi oklevelet, amiket mindezek ügyében bármelyik fél a másik ellenében 
addig kiadatott. Dolech birtok ezen része Radoztich határaitól így különül el: 
hegy Lahouich felől, ahol van egy tölgy az út mellett; domb; folyó, ami 
Radoztich-ból jön; erdőnél narfa fa; hegynél gesztenyefa; hegyen Lukács 
szőlője; nagy út; erdők; műveletlen szőlőnél határjel, ami elkülöníti Radoztich 
földet Dolech földtől; hegy; Dolech falu; Rohadi folyónál gyümölcsfa; clanech 
(dict.) régi út; hegynél határjel, ami elkülöníti Tomsa és frater-ei földjét Mykou, 
Iwan és Gurdona földjétől, valamint Serachicha földtől. Az ügy poroszlói: 
Radoztich-i András fia: Wlkozlaus, libera Brochina-i Bogdan fia: János, 
Ruycena-i Radyna fia: Demeter, Bratotich-i Pál fia: Brathoman, Srachicha-i 
Gerya fia: Gordak. Erről az apát pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in 
nostro monasterio prenotato, a. d. 1362., in vig. Symonis et Jude. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii de Toplica. 46. (Df. 

283 328.) Eszerint a zágrábi kápt. 1363. jan. 25-i átiratában volt. 
K.: Smič. XIII. 260–262. 
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503. 1362. okt. 28.  
Vlric testvér perjel és a Donays melletti szentantalvölgyi (vallis S. Anthonii) 
karthauzi rendház konventje kinyilvánítják, hogy Ófalu (villa Antiqua) nevű 
falvuk polgáraival (civis) vitájuk támadt a mészárszékek és zsemlyeszékek kap-
csán (de maccellis et scampnis), de végül úgy egyeztek meg velük, hogy az 
Ófalu vásárán levő mészárszékekből és zsemlyeszékekből (de omnibus 
maccellis et scampnis tam carnium quam panum), amikből eddig ezen polgára-
ik bírtak census-t, továbbá a konvent mészárszékeiből és zsemlyeszékeiből 
(amiket a konvent a soltésztól vett meg és ezekből eddig a konvent kapott 
census-t) a bevételeket és hasznokat ezen polgároknak adták, akik a Szepesség 
(provincia Cypsensis) más opidum-ai szokása és joga szerint azokat saját hasz-
nálatukra fordíthatják, azzal a feltétellel, hogy minden évben Invocavit vasárna-
pon a mondott mészárszékekből és zsemlyeszékekből a polgárok a konventnek 
3 márkát fizetnek, késlekedés nélkül. Ha tűz v. az épületek régisége miatt ezen 
mészárszékek és zsemlyeszékek megsemmisülnek, akkor a polgárok ezeket a 
saját költségükkel és munkájukkal tartoznak újraépíteni és helyrehozni, de a 3 
márkát a konventnek akkor is ki kell fizessék. Erről pecsétjükkel ellátott okleve-
let adnak ki. A. d. 1362., in die Symonis et Jude. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Claustrum rubrum 941. (Df. 266 977.) Hát-

lapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét hártya-
szalagja. 

Má.: Dl. 36 760. (Acta eccl. Lechnitz 20.) Újkori. 
 
 
504. 1362. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt okt. 29-én (sab. an. OO. SS.) 
Izkaz-i Iwanka fia: János bemutatta Drugeth János néhai nádor, a kunok bírája 
ép és gyanútól mentes, 1331. máj. 30-án kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XV. 
218. szám), amit kérésére a nádor nyílt oklevelében átír. D. in Vyssegrad, in 
die prenotato, a. d. 1362. 
 
Á.: Rozgonyi György pozsonyi ispán, 1436. aug. 23. Dl. 2663. (Acta eccl. 

ordinum et monialium. Poson. 30. 25.) 
 
505. 1362. okt. 29. Kálló  
Egyed fia: Tamás mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy 
azon pertől, amit Gyrke fia Jakab (Kallou-i Simon fia: Péter mester jobbágya) 
Panala-i Péter fia: László ellenében akart indítani színük előtt, hogy annak 
szerviense: Saska (dict.) János neki elégtételt adjon, fogott bírók elrende-
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zésével és kérésére a felek elálltak, oly módon, hogy László elégtételt adott 
szerviense részéről és kifizette fentieknek a békebírságot is. Emellett László 
elengedte Kallou-i Iwan fia: László mesternek azokat a bírságokat, ame-
lyekben a nádor (H) előtt László mester az ő ellenében elmarasztaltatott. D. in 
Kallou, sab. an. OO. SS., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 977. (Kállay cs. lt. 1300. 166.) Papír. Hátlapján 3 pecsét töredéke.  
R.: Kállay 1455. szám; Piti F., Szabolcs m. 581. szám. 
 
 
506. 1362. okt. 31. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli d.) Jakab Bartfa-i plébános a maga, valamint a Bardfa-i polgárok és 
hospesek nevében bemutatta a király 1346. szept. 11-én kiadott, nagyobbik 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXX. 660. szám), ami meg-
erősítette [I.] Károly király (H) 1320. nov. 28-án kiadott privilegiális oklevelét 
az általa Bartfa városnak adott kiváltságokról (libertas) és a város határairól (l. 
Anjou-oklt. V. 942. szám), amit kérésére Lajos érvényesnek elfogadva a polgá-
roknak átír és a benne foglaltakkal együtt megerősít függő kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esz-
tergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1362., VI. Non. 
Nov., uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kál-
mán győri, István zágrábi, László veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos 
(Villermus) pécsi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, 
Bertalan traui, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
raguzai, egri és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dé-
nes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, István zág-
rábi püspök Sclauonia vikáriusa, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asz-
talnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Heem fia [Pál fia:] 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: ŠA. Poprad. Bártfa város lt. Középkori gyűjt. 17. (Df. 212 694.) Az ural-

kodó 1364. nov. 20-án kelt megerősítő záradékával. Hátlapján középkori 
kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 

Á.: Szepesi kápt., 1422. márc. 11. Uo. 99. (Df. 212 780.) A záradékkal együtt. 
Eltérő névalakja: Zwdar. 

Tá.: Garai Miklós nádor, 1423. okt. 1. Dl. 11 292. (NRA. 451. 16.) 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt. XIV. századi, pecsét nélkül. Eltérő névalakjai: 

Bartpha, Konth. 
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K.: F. IX/3. 311–313.  
R.: Iványi, Bártfa 17. szám. 
 
 
507. 1362. okt. 31. Nagyfalu 
Miklós fia: Demeter mester, Gara-i Miklós Machou-i bán, Barana-i comes 
vicecomes-e és a szolgabírók tudatják, hogy szentszalvátori (S. Salvator) Simon 
fia: Dénes kérésére kiküldték emberüket, Puruzlou-i Tamás fia: Mátét, aki okt. 
20-án (f. V. an. Demetrii) a megyei nemesektől és más, bármiféle helyzetű és 
állapotú emberektől megtudta, hogy Lőrinc litteratus [lehúzva: Sándor fia János 
fia: Pál], Ogh (dict.) István [lehúzva: Miklós fia: János] és Zemefolua-i Farkas 
(dict.) Miklós [1361.] nov. 11-én (in fe. Martini) ezen Dénes Barana megyei 
Eghazaspuruzlou, más néven Zemefolua birtokon levő részét  hatalmaskodva 
tönkretették, kifosztották és ottani jobbágyait elűzték, Dénes joga sérelmére. D. 
in Nogfalu, f. II. p. Demetrii, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 91 583. (Festetics cs. lt. Baranya 3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 3 kisebb kerek zárópecsét nyoma. 
 
 
508. 1362. nov. 1. Szt. Márton-egyházánál 
Pál, a szepesi (Scepes) Szt. Márton-egyház éneklőkanonoka, Benedek prépost 
lelkiekben általános vikáriusa tudatja, hogy amikor 1362. jún. 10-én (f. VI. an. 
Corporis Christi, a. d. 1362.) bíróságán a panaszosok ügyeit tárgyalta, Jakab 
(Valter Zedliche-i soltész és Kurtuelus-i Mihály leánya: Katus fia) mint felpe-
res előadta Kurtuelus-i ue. Mihály fia Beke özvegye: Erzsébet és leánya: An-
na alperesek ellenében (akik néhányszor a bíróságról makacsul távol-
maradtak korábban), hogy Beke birtokrészeiből, amik Erzsébet és Anna tulaj-
donában (potestas dominii) vannak, az ország joga szerint őt megilleti a 
leánynegyed, de azt ezen nők elfoglalva tartják az ő joga sérelmére. Erre Er-
zsébet és Anna azt felelték, hogy Beke birtokrészei nem náluk, hanem Jakab 
és anyja tulajdonában vannak. Ezután Pál mind bírói hivatalánál fogva, mind 
a felek akaratából az igazság kiderítésére kiküldte tanúságát, aki megtudta 
szavahihető tanúktól, hogy Beke Kurtuelus birtokon levő részei Anna és Er-
zsébet tulajdonában vannak, Beke telkén (curia) és a birtokrészek hasznán 
(usualis fructus) pedig az ő jobbágyuk (colonus seu iobagio) [lakik]. Ezután 
az asszonyok azt állították, hogy Jakab anyja leánynegyede okán Beke már 
korábban elégtételt adott, erről okleveleik vannak, amiket a Pál által kijelö-
lendő időpontban bemutatnak. Ám ezt több időpontban sem tették meg, de 
Pál, nehogy az ítélkezésben elhamarkodottank tűnjön, az asszonyokat szept. 
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30-ra (ad crastinum fe. Mychaelis), majd okt. 6-ra (ad oct. ipsius fe.) megidéz-
tette, de ők ezen időpontokban sem jelentek meg, holott Jakab minden alka-
lommal előállt és igazságot kért az ország joga szerint. Végül Pál, tanácsot 
tartva a vele ülésezőkkel (sapientes), írásban kinyilvánította, hogy ezen leány-
negyed Beke részeiből az ország joga szerint Jakabnak jár, azt neki ítélte, 
mások jogai sérelme nélkül, és a leánynegyed iktatására kiküldte emberét: 
Tamás mester klerikust, aki okt. 13-án (quind. Mychaelis) Beke birtokrészeire 
ment a szomszédok összehívásával, de mikor a leánynegyedet Jakabnak iktat-
ni akarta, Erzsébet és Anna ezt tilalmazták, így őket Tamás okt. 20-ra (ad 8. 
diem quind. predict.) Pál elé idézte Jakab ellenében. A kitűzött napon a felek 
megjelentek, és az asszonyok bemutatták Lampert, a Szt. Márton-egyház ka-
nonoka, a szepesi prépost akkori általános vikáriusának helyettese oklevelét, 
miszerint amikor Katus asszony (Jakab anyja, Beke leánytestvére) a jogai 
ügyében ezen fivéreit Lampert elé perbe vonta, Beke és Herric azt állították, 
hogy a leánynegyedet nem birtokban, hanem pénzben szokás kifizetni a sze-
pességi (terra Scepusyensis) 10 lándzsa alatti (sub 10 lanceis constituti) neme-
sek kiváltsága (libertas) szerint, és bemutatták a szepesi káptalan átiratában 
[I.] Károly király (H) nyílt oklevelét, miszerint számos szepességi ember a 
leányjogait birtokban követeli, és mivel országa régi szokása szerint a leány-
jogokat nem birtokban, hanem pénzben kell kiadni, megparancsolta minden 
szepességi embernek, bármilyen helyzetű, előmenetelű és állapotú is legyen, 
hogy a leánynegyedet ne birtokban, hanem pénzben adják ki. Erre Jakab azt 
mondta, hogy Erzsébet és Anna azt vállalták, hogy a leánynegyed kielégíté-
séről mutatnak be okleveleket, most viszont olyan oklevéllel álltak elő, ami-
nek tartalmát a szepességi nemesek nem tartották és nem tartják be (quarum 
continencie per nobiles terre Scepsyensis non fuissent servate nec 
servarentur). Mivel Pál kérdésére az asszonyok azt felelték, hogy ezen királyi 
oklevelet eredetiben nem tudják bemutatni, és más oklevelet sem, ezért Pál 
tanácsot tartva a vele ülésezőkkel, a Beke birtokain Jakabot illető leány-
negyedet Magyaro. (regnum Hungarie) joga és régtől fogva megőrzött szoká-
sa szerint Jakabnak ítélte (részben, mert a nők letagadták, hogy Beke ezen 
részeit birtokolják, részben, mivel miután e birtokrészeket az ő kezükön talál-
ták, a leánynegyed kiadása ügyében azt állították, okleveleik vannak, de azo-
kat nem tudták bemutatni, részben pedig azért is, mivel Lampert oklevelének 
bemutatásával épp azt igazolták, hogy a leánynegyeddel tartoznak) és annak 
tulajdonába tanúságával bevezettette. Ha valaki úgy véli, ezen leány-
negyedben valamilyen joga van, azt Jakabtól bírói úton követelheti. Erről 
éneklőkanonoksága pecsétjének távolléte miatt kanonoksága függőpecsétjével 
ellátott oklevelet ad ki. D. et actum apud dictam ecclesiam B. Martini, 20. die 
quind. Mychaelis, a. d. 1362. supradicto. 
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E.: Dl. 37 251. (Hajas-gyűjt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Mandorla alakú, zöld viaszú függőpecsét és fehér fonata. 

R.: Bónis, SZR. 1301. szám. 
 
 
509. [1362.] nov. 2. Kassa 
[I.] Lajos király [1362.] nov. 2-án (2. die OO. SS., a. in presenti), Cassa-n kelt 
oklevelében utasítja a nádort, az országbírót, a megyésispánokat (comites 
parochiales), valamint az ország egyházi és világi bíróit, jogszolgáltatóit és 
helyetteseiket, hogy mivel ő általánosan elrendelte, hogy halasszák el hada-
kozó országlakosai pereit a saját és országa ellenségei elleni, in brevi habiturus 
királyi sereg miatt, ezért a címzettek ezen nemesek pereit a királyi hadoszlás 15. 
napjára halasszák el. 
 
Tá.: az 541. számú oklevélben. 
 
 
510. 1362. nov. 3. Kassa 
[I.] Lajos király (H) utasítja Zudar (dict.) Péter királyi pohárnokmestert, borsodi 
comes-t, hogy néhai Rozgon-i Miklós özvegyét a fiaival: Lászlóval, Istvánnal és 
Simonnal együtt birtokjogaikban megőrizve az őket jogtalanul zaklatni szándé-
kozóktól védje meg a király személyében. D. Cassowie, 3. die OO. SS., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5144. (NRA. 16. 56.) Papír. Előlapja alján vörös viaszú kis kerek pecsét 

nyomában: relacio Simonis de Monak. 
 
 
511. 1362. nov. 3. 
1362., ind. 1., die 3. Nov. A velencei államtanács határozata: Istria, Magyaro. 
(H) és Sclauonia ügyeiben válasszanak 3 sapiens-t, akik tanácsot adnak az 
ezen területeket illető ügyekben. 
 
K.: Ljubić IV. 51–52. (A „Misti” velencei államkönyv alapján. XXX. 114.) 
 
 
512. 1362. (nov. 3. után) 
A nyitrai káptalan 1362. évi tudományvevő oklevele szerint tanúságuk és a 
királyi ember nov. 3-án (f. V. p. OO. SS.) nemesektől, nem nemesektől és 
számos más embertől, főleg Bozyn vár szomszédaitól és az ottani népektől nyíl-
tan és titokban megtudták, hogy Bozyn-i Sebus fiai: János és Miklós mesterek a 
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nagyszombati (Tyrnauyensis) polgároktól egy 4 dénárért vett borjú után, egy 3 
dénárért vett quartalis után és 4 metreta zab után, ami 7 dénárt ér, 1 dénárt szed-
nek vámként, a megterhelt szekér és az azon levő javak után is speciálisan vá-
mot szednek, 1 szőlő után beszednek 4 ako-t (de quibus communes akones 
facerent bene sex), holott a jog és a szokás (more solito) szerint csak 1 akót szed-
hetnek, egy ako után a várba szállításhoz 5 dénárt szednek, 1 szőlő után föld-
bérként (census terragii) fél talentum-ot és 12 dénárt, holott a szokásos módon 
csak 40 dénárt szedhetnek, nem engedik a polgároknak, hogy a szőlőiket a kellő 
időben leszüreteljék, ezenfelül ha a polgárok maguk a saját pénzükön a borukat 
szekérre teszik, János és Miklós tőlük 18 dénárt szednek be jogtalanul, arra 
kényszerítve a polgárok embereit (és nem másokat), hogy a borukat a szekerei-
ken Bozyn várba vigyék, a várban levő borokat pedig elszállítsák, ahova Sebus 
fiainak tetszik, a polgároktól a tizedekért nem fogadnak el bort, hanem tetszé-
sük szerinti készpénzt szedetnek be a tizedszedőik officialis-aival, pro sigillis a 
polgárok minden tunella-ja után és a 2 urna-t tartalmazó lagena-k után 7 dénárt 
szednek, a polgárok jogának nagy sérelmére. És hogy a polgárokat még inkább 
dühítsék, János és Miklós a Bozyn területén levő bortized de Surdis János egri 
préposttól való megvétele révén a polgároktól többet szednek be vámként, és 
számtalan más jogtalanságot okoznak nekik folyamatosan, amik számát meg 
sem lehet mondani. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. febr. 28. Dl. 5169. (NRA. 34. 24.) 
 
 
513. 1362. (nov. 3. után) 
A zobori konvent 1362. évi, az előző számú oklevéllel azonos tartalmú tudo-
mányvevő oklevele. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. febr. 28. Dl. 5169. (NRA. 34. 24.) 
 
 
514. 1362. nov. 4. 
A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Zwylan fia Beke fiai: Tamás és 
Péter, másrészről Marcell fia Domokos fia: Fülöp, és Beke fiai megvallották, 
hogy Sawylka nevű leánytestvérüket (soror uterina) férjhez adták Fülöphöz, és 
nekik adták a Kaneyaucha nevű birtokuk negyedét minden haszonvétellel, mind 
ezen rokonság miatt, mind leánynegyed címén, úgy, hogy ha a nő örökös nélkül 
hunyna el, akkor a birtokrész Beke fiai kezére kerül vissza teljes joggal, ha pedig 
lennének örökösei, a birtokrészt azok bírják majd. Erről a felek kérésére a kon-
vent függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. f. VI. p. OO. SS., a. d. 1362. 
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E.: Dl. 35 223. (Acta Paulinorum. Garig. 2. 4.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-
megjelölés. Függőpecsét fonata. 

K.: Smič. XIII. 263. 
 
 
515. [1362.] nov. 4. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 438. szám) Nogmezew-i 
Petew fia: Domokos királyi emberrel kiküldték tanúságul András testvért, 
akik okt. 19-én (IV. f. p. Luce) Dada birtokra mentek, és amikor azt a szom-
szédok összehívásával visszavenni (recaptivare) és bejárni akarták, Debrechen-i 
Gergely és István őket nem a bejárástól, hanem a határjelek emelésétől és a 
birtok Buthka-i Pál fia: István részére történő iktatásától tilalmazták, ezért 
őket a királyi jelenlét elé idézték István ellenében nov. 8-ra (oct. OO. SS.). D. 
4. die OO. SS., a. prenotato. [1362.] 
 
Á.: Báthori István országbíró, 1489. márc. 10. Dl. 67 104. (Dessewffy cs. 

margonyai lt. 330.) Eszerint zárt papíroklevél volt. 
 
 
516. 1362. nov. 5. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt egyrészről Chytnyk-i Miklós fia: 
Akus, másrészről fivére (uterinus frater): György megvallották, hogy birtokaikon 
az alábbi usualis osztályt tették jelen oklevél kiadásától 8 évre: a Chythnyk-en 
levő birtokrészük keleti fele az ottani Boldogságos Szűz-egyháztól, v. azon utcá-
tól (vicus), ami Chythnyk-ről Tapolcha falu felé tart, egészen annak végéig Akus-
nak jutott, a nyugati fele ezen utcától v. egyháztól Györgynek; ezen Tapolcha 
nevű birtokuk nyugati fele, ti. egy egysorú utca (vicus simplicis ordinis) két te-
lekkel Akus-nak, a keleti fele (kivéve a mondott 2 telket) Györgynek jutott; 
Rester nevű birtokuk keleti fele Akus-é, másik fele Györgyé lett; Ordo, 
Zalowchhaza, Rakonkeneht (más néven Wyfalu) és Sebespatak nevű birtokaikat a 
korábbi osztályuk szerint bírják; Aranyas, Irmes, Phylyphaza és Sayowfey nevű 
osztatlan birtokaikat majd fel kell osztaniuk egymás között; a Rester-i és a 
Chythnik folyón Pelseuch birtok felől levő Tapolcha-i malmok Akus-nak jutot-
tak, a Zalowchhaza-i, Rakonkeneht-i és a Chythnyk folyón Chythnik birtok felől 
levő azon Tapolcha-i malmok Györgynek jutottak; a Chythnyk folyón, Chythnyk 
birtokon levő, évente 14 forint bevételt hozó malmuk bevételének fele Akus-nak, 
másik fele Györgynek jutott, aki egy gyűrűt, egy aranyozott ezüstkeresztet és 18 
forintot ad Ákosnak nov. 18-ig (oct. Martini). Ha valamelyikük a birtokosztályt a 
8 éven belül megsérti és felmondja, v. a másikuknak a neki jutottakban jogtalan-
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ságot v. kárt okoz, és ezt ellenében a másikuk 3 v. 4 megbízható tanúval bizonyí-
tani tudja, akkor a kárt okozót a bíró része nélkül 20 márkában marasztalják el. D. 
in Cassa, sab. p. OO. SS., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5145. (NRA. 1539. 44.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, va-

lamint kerek pecsét körvonala. 
 
 
517. [1362.] nov. 5.  
A pozsonyi káptalan [1362.] nov. 5-én (sab. p. OO. SS. prox. preteritum) ki-
adott oklevelében jelentette a király (itt eredetileg szó szerint átírt) parancs-
levelére – Cheklez-i Vörös (Rufus) Ábrahám fia Leukus fia: Miklós a király 
elé járulva rokona, az örökös nélkül elhunyt Dub-i Marcell fia Miklós fia: 
Tamás Nyitra megyei Dub nevű birtokát kérte szolgálataiért örökadományul; 
mivel a király nem volt tisztában a birtok minőségével, és hogy adományozási 
jogköréhez tartozik-e, utasította a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a szomszédok összehívásával 
menjen Dub birtokra, és ha azt a királyi adományozási jogkörhöz tartozónak 
találja jog szerint, iktassa Miklósnak új királyi adomány címén örökre, ha 
nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat idézze meg a királyi jelenlét 
elé Miklós ellenében, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést –, hogy 
Borsa-i Herman fia Miklós fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Demeter mestert, akik okt. 15-én (sab. an. Galli) Dub bir-
tokra mentek a szomszédok összehívásával, és mikor azt Leukus fia: Mik-
lósnak iktatni akarták, Fekete (Niger) István a maga és felesége: Klára nevé-
ben ellentmondott, így őket megidézték a királyi jelenlét elé nov. 8-ra (ad oct. 
OO. SS.) Miklós ellenében.  
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1363. jan. 28.  
Fk.: Dl. 95 266. (Ocskay cs. lt. 33. A.) 
K.: Ocskay 132–133. 
Megj.: Az oklevél 1362. évi kelte a tartalmilag átíró oklevélből következik. 
 
 
518. 1362. nov. 7. Kassa 
[I.] Lajos király (H) Frank fia: Mihály Sarus-i comes-nek: mivel ő Rozgon-i 
Miklós özvegyét és fiait: Lászlót, Istvánt és Simont birtokjogaikkal és jobbá-
gyaikkal együtt speciális királyi védelmébe fogadta és ennek ellátását a comes-
re bízta, ezért utasítja, hogy a nemes asszonyt, fiait és jobbágyaikat az őket zak-
latni szándékozóktól, főleg Rozgon-i Lőrinctől (aki nekik, mint mondják, szá-
mos jogtalanságot okozott) a király személyében védje meg. D. in Cassa, 3. die 
Emerici, a. d. 1362. 
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E.: Dl. 5146. (NRA. 17. 24.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, 
valamint vörös viaszú kis kerek pecsét körvonalában: relacio magistri 
Nicolai filii Nicolai. 

 
 
519. [1362.] nov. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): szept. 12-én (II. Id. Sept.) elhunyt 
előde, VI. Ince pápa, és miután testét ünnepélyesen az avignoni egyházban 
elhelyezték, majd utóbb (még az életében kiválasztott) másik helyre vitték, a 
római egyház kardinálisai a kellő időben, a kánonok rendelkezései szerint 
egybegyűltek az avignoni pápai palotában (ahol Ince a halála idején lakott), és 
tanácskozás után Orbánt, aki akkor az Ince által rábízott feladatban Itáliában 
volt, pápává választották, nov. 6-án (VIII. Id. Nov.) felszentelték és megkoro-
názták a szokás szerint. A pápa buzdítja és kéri Lajost, hogy a római egyházat 
és az egyháziakat tartsa kedvezésében, a pápában pedig legyen bizodalma, 
amit ő Lajos és országa felé majd segítséggel és keggyel honorál. D. 
Avinione, VII. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.]  
 
K.: Theiner II. 48–49. (ASV. Reg. Urbani V. anni I. secr. fol. 3. alapján) 
R.: V. Orbán, LSC 32. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 8. alapján.) 
 
 
520. [1362.] nov. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa hasonlóan Erzsébet királynénak (U), kérve támogatását, és 
hogy fiát: [I.] Lajos királyt (U) anyai figyelmeztetéssel tartsa meg abban az 
odaadásban, amit mindig is tanúsított a római egyház felé. D. Avinione, VII. 
Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.]  
 
K.: Theiner II. 49. (ASV. Reg. Urbani V. anni I. secr. fol. 8. alapján) 
R.: V. Orbán, LSC 39. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 245. fol. 8. alapján.) 
 
 
521. [1362.] nov. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa hasonlóan az esztergomi érseknek és suffraganeus-ainak, 
kérve támogatásukat, saját jóakaratát ígérve nekik saját és egyházaik ügye-
iben. D. Avinione, VII. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.] Ugyanígy a 
kalocsai érseknek és suffraganeus-ainak. 
 
K.: Theiner II. 49–50. (ASV. Reg. Urbani V. anni I. secr. fol. 5. alapján) 
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522. 1362. nov. 8. Kassa 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Geche-i Péter fia néhai Nagy 
(Magnus) Pál özvegye és fiai: Miklós, Lőrinc, János és Péter keservesen elpa-
naszolták neki és anyjának: a királynénak Pál halálát, és ezt a király a vele 
levő főpapok és bárók megfontolására bízta. Ők elmondták a királynak, hogy 
ezen nemes asszony és Pál fiai, ill. Kassa (Cassa) királyi város bírója, esküdt-
jei és polgárai között olyan megegyezést hoztak létre, hogy mivel Pált (aki az 
ország nemese volt) a kassai bíró, az esküdtek, polgárok és hospesek a jog 
rendje nélkül mint rablót (latro publicus) kegyetlen halállal kerékbe törve 
(rotando seu rota crura eius confragendo) megölték, ezért a bíró, az esküdtek 
és a polgárok először Pál vérdíjáért (homicidium) 50 márkát, majd azért, mi-
vel ily förtelmes halállal emésztették el, szintén 50 márkát (minden márkát 4 
forinttal számolva) fizetnek a nemes asszonynak és Pál fiainak a kassai plébá-
nos előtt, mégpedig 25 márkánként dec. 7-én (oct. Andree), [1362.] márc. 15-én 
(oct. diei medii Quadr.), aug. 1-jén (oct. Jacobi) és okt. 6-án (oct. Mychaelis), 
kétszeres büntetéssel, ha az első három időpont bármelyikét elmulasztják. Ha 
pedig az utolsó időpontban nem fizetnek, akkor hatalombajban való elbukás-
ban (succubitus potencialis duelli) marasztaltassanak el. Ezenfelül azon költ-
ségeket, amiket Monak-i Simon mester esküvel megvall, hogy elköltött a fa-
mulusa: ezen Pál halála okán az ügy során a bíró, az esküdtek és a polgárok 
ellen, ők a plébános előtt ki kell fizessék Simonnak. Mindezt a kassai bíró, az 
esküdtek és polgárok is megerősítették a király előtt, aki elrendeli, hogy a 
kifizetések után minden időpontban az özvegy és fiai a bírónak, az esküdtek-
nek és a polgároknak adassák ki a király igazolólevelét. D. Cassouie, oct. OO. 
SS., a. d. 1362. 
 
E.: AM. Košice. Collectio Schwartzenbachiana 4. (Df. 270 049.) Hátlapján 

középkori kéztől német, újkori kéztől latin nyelvű tárgymegjelölés, vala-
mint kerek pecsét körvonala. 

R.: F. IX/6. 124. 
 
 
523. 1362. nov. 8. Kassa 
[I. Lajos] király 1362. nov. 8-án (oct. OO. SS., a. d. 1362.) Cassouia-ban kelt 
oklevele szerint Peren-i Péter mester Abavyuar-i comes kérésére Ilona nemes 
asszonyt (Borfalua-i Tamás fia néhai Miklós leányát, Chobad-i András feleségét) 
a férfiörökös nélkül elhunyt apja: Miklós minden birtokán és birtokrészén királyi 
beleegyezéssel (concessionis annuencia) valós örökösnek és leszármazottnak 
fogadta, elrendelve, hogy Miklós minden birtoka és birtokjoga Ilona és leszárma-
zottai örökjogába kerüljön, más jogának sérelme nélkül.  
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Tá.: I. Lajos király, 1366. jún. 29. > Zsigmond király, 1393. máj. 30. SNA. 
Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 5. 12. (Df. 251 780.) 

 
 
524. [1362.] nov. 8. Avignon 
[V. Orbán pápa] Agria-i János minorita rendi professzornak: továbbra is érvé-
nyes az a kegy, amivel őt VI. Ince pápa [1359.] ápr. 23-án (IX. Kal. Maii, 
pápasága 7. évében) a saját és az apostoli szék káplánjai közé (consorcium) 
fogadta. D. Avinione, VI. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 582v. (Df. 289 745.) 
R.: V. Orbán, LC. 5870. szám. 
 
 
525. [1362.] nov. 8. Avignon 
[V. Orbán pápa] Renold [fia:] Miklós egri őrkanonoknak [engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhas-
son]. D. Avinione, VI. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 154. fol. 475v. (Df. 289 732.) 
 
 
526. [1362.] nov. 8. Avignon 
[V. Orbán pápa] a strasbourgi (Argentinensis) Szt. Péter-egyház prépostjának, 
dékánjának és scolasticus-ának: VI. Ince pápa [1362.] júl. 23-án (VIII. Kal. 
Aug., pápaságának 10. évében) [I.] Lajos király (V) kérésére Vlric Voltzonis-
nak biztosította a strasbourgi egyházmegyei Kestenholcz-i plébániát, de a 
pápa halála miatt erről nem adtak ki oklevelet. Orbán kinyilvánítja, hogy a 
fenti rendelkezés a mondott dátumtól érvényes, és utasítja a címzetteket, hogy 
Vlric-nak ezen egyházat adják át, bevezetve őt annak és tartozékainak tulaj-
donába. D. Avinione, VI. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 152. fol. 227v. (Df. 289 721.) 
 
 
527. [1362.] nov. 8. Avignon 
[V. Orbán pápa] Modrussium-i Albert [fia:] Györgynek: egykor VI. Ince pápa 
minden megüresedő kanonokságot, prebendát és javadalmat saját adomá-
nyozási jogköréhez rendelt, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki bármilyen 
hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Ennek megfelelően, amikor a pécsi 
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egyház kanonoksága és prebendája (amiket Miklós traui electus birtokolt ott 
az előléptetése idején) megüresedtek, Ince ezeket a kanonoki jog teljességével 
[1362.] aug. 21-én (XII. Kal. Sept., pápasága 10. évében) Györgynek bizto-
sította, akkor is, ha ez ellentétes a pécsi egyház statutum-aival és szokásaival, 
és hogy Ince oklevelével a pécsi egyházbeli tolnai főesperességet is György-
nek biztosította. Mivel Ince halála miatt nem adtak ki oklevelet a kanonok-
ságról, ezért Orbán elrendeli, hogy a kanonokságról és a prebendáról György 
számára tett adomány (collacio et provisio) a mondott naptól érvényes. D. 
Avinione, VI. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1362.] Utasítja a nyitrai püspö-
köt és a pécsi egyházmegyei Pechuarad-i monostor apátját, hogy Györgyöt a 
pécsi kanonokság, prebenda, valamint ezek jogai és tartozékai tulajdonába 
vezessék be, védjék meg ezekben, biztosítsanak neki stallumot a kórusban és 
helyet a pécsi káptalanban a kanonoki jog teljességével, a kanonokság és 
prebenda bevételeiből és jogaiból részeltessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 152. fol. 318r-v. (Df. 289 722.) 
R.: V. Orbán, LC. 1635. szám. 
 
 
528. [1362.] nov. 8. Avignon 
[V. Orbán pápa] Modrussium-i Albert [fia:] Györgynek: egykor VI. Ince pápa 
minden megüresedő tisztséget (dignitas, personatus, officium) saját adomá-
nyozási jogköréhez rendelt, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki bármilyen 
hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Ennek megfelelően, amikor megüre-
sedett a pécsi egyházbeli tolnai főesperesség (amit Miklós traui electus birto-
kolt ott az előléptetése idején), azt Györgynek biztosította [1362.] aug. 18-án 
(XV. Kal. Sept., pápasága 10. évében). Mivel Ince halála miatt nem adtak ki 
oklevelet a főesperességről, Orbán elrendeli, hogy a főesperességről György 
számára tett adomány a mondott naptól érvényes. D. Avinione, VI. Id. Nov., 
pápasága 1. évében. [1362.] Utasítja a nyitrai püspököt és a pécsi egyház-
megyei Pechuarad-i monostor apátját, hogy Györgyöt a főesperesség jogai és 
tartozékai tulajdonába vezessék be, védjék meg ezekben, bevételeiből és joga-
iból részeltessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 152. fol. 320v–321r. (Df. 289 723.) 
R.: V. Orbán, LC. 1636. szám. 
 
 
529. [1362.] nov. 11. Patak 
[I.] Lajos király (H) [1362.] nov. 11-én (in fe. Martini prox. preterito) Patak-on 
kiadott nyílt oklevele szerint a király és anyja: a királyné Patak-on lévén, Zeech-i 
Miklós fia: György előadta nekik Pál fia: János és Demeter fia: János (Patak vá-
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ros bírói), valamint számos ottani ember ellenében, hogy a bírók és a polgárok őt 
a Patak-on levő egyház cintermében meg akarták ölni és súlyosan megsebesí-
tették. Erre a bírók azt felelték, hogy a vádban ártatlanok, és azt sem tudják, ki 
követte el mindezt a városból. Ezért a király és a királyné meghagyták, hogy a két 
bíró 3 esküdttel (senior) a Patak-i plébániában a Zemlen megyei comes v. a 
vicecomes és a szolgabírók embere jelenlétében (akinek kiküldésére a király ezen 
oklevelével utasította őket) az oklevél kiadásának 15. napján [nov. 25.] tegyenek 
le erről esküt (v. pedig szolgáltassanak igazságot Györgynek azokkal szemben, 
akiket a bírók és György mindebben vétkesnek ismernek), majd az esküről a 
Zemlen megyei comes v. a vicecomes és a szolgabírók tegyenek jelentsét. 
 
Tá.: Bebek György királynéi tárnokmester, 1363. júl. 8. Dl. 77 312. (Zichy cs. 

zsélyi lt. 217. E. 27.) 
K.: Z. II. 216. (Tá.-ban.) 
R.: Z. VII/1. 184. 
Megj.: Az oklevél 1362. évi kelte a Tá. évéből következik. Eredetileg átírta 

Zemplén megye jelentése (l. 566. szám), de a tárnokmesternek 1363-ban 
az eredeti parancslevelet mutatták be. 

 
 
530. 1362. nov. 11. 
Az erdélyi káptalan Doboka-i Miklós fia: János mester kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelében 
átírja Péter néhai erdélyi alvajda 1340. máj. 25-én kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-
oklt. XXIV. 331. szám). D. in fe. Martini, a. d. 1362., amikor János prépost, 
András éneklő-, Lorand őrkanonok, Miklós mester Ozd-i főesperes dékán. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Oklevelek 30. (Df. 253 659.) Függőpecsét és fonata. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 109. 
R.: Szabó K., TT. 1889. 547; Szabó K., Erd. Múz. 28; Erdélyi Okm. IV. 178. szám. 
 
 
531. 1362. nov. 12. [Trau] 
Franciscus de Georgio királyi lovag (miles) és királyi parancsból comes, Daniel 
Johannis és Nicola Zune felmentést kérnek a 8 éve tönkrement só miatt, amikor a 
nagy háború miatt senki nem mert a város kapuin kimenni és a só elázott.  
 
K.: Smič. XIII. 264. (Starine XIII. 236. alapján.) 
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532. 1362. nov. 13. Kálló falu 
[I.] Lajos király (H) a Zabolch megyei comes-nek v. a vicecomes-nek és a szolga-
bíróknak: elpanaszolta neki Eyke-i Benedek fia Tamás leánya, hogy apja halála 
után Miklós fia: Jakab, István fia: Mihály és Eyke-i Lőrinc fia: Péter őt az atyai 
birtokrészéből kidobták, anélkül, hogy jogairól neki elégtételt adtak volna, és a 
birtokrész bevételeit mostanáig maguknak folyamatosan beszedik. Mivel a leány 
szegénysége és fiatal kora (etatis inperfeccio) miatt ellenükben nem tud peres-
kedni a kúriában, ezért a király utasítja a címzetteket, hogy e nemeseket hívják 
színük elé, adassák velük vissza a leánynak, amit a birtokrészen beszedtek, a 
nemes leánynak pedig szolgáltassanak igazságot kedvezés nélkül. D. in villa 
Kallo, in fe. Briccii, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 307. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 349.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Jeyka névalakkal), valamint vörös viaszú kis kerek záró-
pecsét körvonala. 

Á.: Garai Miklós nádor, 1402. nov. 16. Dl. 78 531. (Uo. 2. 676.) 
K.: Z. III. 211–212. (E. alapján.) 
R.: Jékey 12. 
 
 
533. 1362. nov. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit a 
Lelez-i konvent idéző- és iktatólevelének megfelelően színe előtt Buthka-i Pál 
fia: István nov. 8-án (oct. OO. SS.) viselt Jakab [! : Pál] fia: Gergely és 
Debrechen-i Pál [! : Jakab] fia: István ellen Dada birtok iktatásának és határ-
jelei emelésének ellentmondása ügyében, királyi írásos parancsból a királyi 
hadoszlás 15. napjára (quind. residencie presentis exercitus regalis) halasztja 
el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
Á.: Báthori István országbíró, 1489. márc. 10. Dl. 67 104. (Dessewffy cs. 

margonyai lt. 330.) Eszerint zárt papíroklevél volt.  
 
 
534. 1362. nov. 15. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja tudatja, hogy amikor az egyrészről Zug-
lak-i Philpe fia: Miklós, másrészről Kerezthwr-i Twz (dict.) Péter fiai: Benedek, 
János és Demeter, valamint azok famulus-ai: Bereck, Benedek és András közötti, 
Vilmos (Wylhelmus) pécsi püspök (dominus et prelatus noster), [I.] Lajos király 
(H) kápolnaispánja és titkos kancellárja levele szerint nov. 8-án (oct. OO. SS.) a 
Zagaych birtokon a felek által odavezetendő 6 fogott nemes bíró által történő 
fogottbírói döntés megtekintésére és meghallgatására a nagyobb bizonyosság ked-
véért kiküldték tanúságul két kanonoktársukat (bár csak egyet kellett volna): János 
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mestert (Miklós részére) és Ladei István mestert (az alperesek részére). A fogott 
bírók és a káptalan tanúságai előtt akkor Philpe fia: Miklós személyében képvise-
lője: Pál mester litteratus elmondta Twz (dict.) Péter fiai és famulus-aik ellenében, 
hogy azok nem másért, csakis a felek birtokainak határai miatt okoztak addig min-
den jogtalanságot, zaklatást, gyilkosságot és sebesítéseket Miklósnak és a hozzá 
tartozóknak, és Miklós beleegyezett, hogy e határok kiigazítását (rectificacio, 
iustificacio) Péter fiai oklevelei szerint végezzék el. Erre Péter fiai azt felelték, 
hogy mivel ők nem tudták, hogy Miklós bármely birtok határairól említést akar 
tenni a fogott bírók előtt, ezért ők ehhez csak egy számukra kijelölt másik időpont-
ban tudják magukat tartani. A fogott bírók mindezek alapján meghagyták, hogy a 
felek az okleveleiket a mondott határok ügyében [1363.] jan. 20-án (quind. Epiph.) 
mutassák be nekik Zagaych birtokon a káptalan tanúságai előtt. Ha ezen oklevele-
ket fellelni és bemutatni nem tudják, v. azt elutasítják, akkor el kell fogadják azt a 
döntést, amit azon a napon a fogott bírók hoznak majd a határok kiigazítása ügyé-
ben, és ha ezt valamelyikük elutasítaná, akkor a kápolnaispán mondott oklevelében 
(amit a káptalan pecsétfőjével ellátva mindkét félnek eredetiben átadott) foglalt 
büntetésbe v. kötelezettségbe essen. D. f. III. p. Martini, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5147. (NRA. 31. 90.) Papír. Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
535. 1362. nov. 17. Pelsőc 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy amikor 
Pelseuch nevű birtokán volt a házánál, színe elé járult Ilona nemes asszony, 
Teruztene-i Galus fia Fábián özvegye, és tiltakozott, hogy Miklós fia: János, 
Pál fia: László és László fia: Kis (Parvus) Mihály (Fábián frater patruelis-ei), 
valamint Egurzeg-i Elus (dict.) András nov. 10-én (f. V. an. Martini) Fábiánt, 
aki a Tereztune-n levő saját birtokrészén szántott, kegyetlenül megölték. D. in 
dicta Pelseuch, f. V. p. Martini, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 77 308. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. C. 15.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (eszerint az első három tettes Terustene-i, András Egurzegh-i), 
valamint hatszögű zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Z. III. 212. 
R.: Z. VII/1. 184. 
 
 
536. 1362. nov. 17. Haram 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Krassow-i vicecomes és a 
szolgabírók Domokos fiai: István és Mihály kérésére kiküldték emberüket, 
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P…… fia: Mihályt, aki egy (2 út között fekvő) földrészre ment, és ott a szom-
szédokat, főleg Churta-i Miklóst és a fiait a földrész elfoglalásától, Petew 
fiait: Lászlót és Jánost pedig annak elidegenítésétől, eladásától és elzálogosí-
tásától tilalmazta. D. in Haram, f. V. an. Elizabeth, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 51 978. (Kállay cs. lt. 1300. 1350.) Hiányos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (eszerint Pethew fiai Bayla-iak), valamint 2 kerek 
zárópecsét nyoma. 

K.: Krassó III. 49; Doc. Rom. Hist. XII. 110–111. 
R.: Kállay 1439. szám. (máj. 19-i dátummal) 
 
 
537. 1362. nov. 17. 
A csázmai káptalan 1362. nov. 17-én (f. V. an. oct. Martini, a. d. 1362.) ki-
adott privilegiális oklevelében átírta saját, 1280. febr. 10-én (domin. an. Va-
lentini, a. d. 1280.), régi kerek pecsétje alatt kiadott privilegiális oklevelét, 
amiben Berizlaus fia: Márton a Garigh-i districtus-ban levő Soploncha nevű 
földjét 35 márkáért eladta Marthonus Cris-i comes-nek. 
 
Tá.: 1. Kőrös m., 1399. júl. 12. Dl. 100 303. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 

Kristallóc 4. 6. 102.) 
       2. Kőrös m., 1399. júl. 12. Dl. 100 304. (Uo. 4. 6. 101.) Eltérő névalakja: 

Martonos. 
 
 
538. 1362. nov. 18. 
A csázmai káptalan 1362. nov. 18-án (oct. Martini, a. d. 1362.) kiadott privile-
giális oklevelében átírta saját, 1329. jún. 19-én kiadott nyílt oklevelét (l. An-
jou-oklt. XIII. 322. szám). 
 
Tá.: 1. Kőrös m., 1399. júl. 12. Dl. 100 303. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 

Kristallóc 4. 6. 102.) 
       2. Kőrös m., 1399. júl. 12. Dl. 100 304. (Uo. 4. 6. 101.)  
 
 
539. 1362. nov. 18. 
Egyed prépost és a Turuch-i konvent 1362. nov. 18-án (8. die Martini, a. d. 
1362.) kiadott oklevele Ewzpatak és Murenfelde birtokok bejárásáról és határ-
jeleinek emeléséről. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. 

pag. 8v. (Df. 283 070.) 
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Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 
         2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 222; LTR. 88. 
R.: F. IX/3. 344; Horváth S., TT. 1904. 360. 
 
 
540. 1362. nov. 20. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelentek 
egyrészről Keer-i János fiai: Jakab és János, másrészről László fiai: János és 
András, másik András fia: Mihály és Gergely fia: Raphayn, Fulzanto-i neme-
sek, és előbbiek elmondták, hogy bár ők az Aranyaspatak folyón túl levő föld-
rész miatt, ahol annak keleti részén ültetett szőlők vannak, ezen Fulzanto-i 
nemesek ellenében pert indítottak, de végül megtudván Bubeek István comes 
országbíró privilegiális okleveléből, hogy a földrész ezen nemeseké, azok 
Fulzanto nevű birtokához tartozik és a privilégiumban levő határokkal el van 
különítve, ezért azt minden haszonvétellel ezen határok alatt jelen oklevéllel 
nekik visszaadják (remittere, resignare), örök hallgatással. D. 2. die Elisabeth, 
a. d. 1362. 
 
Á.: Bebek István országbíró, 1366. márc. 18. SzSzBML. Mohács előtti okle-

velek. Eötvös 6. (Df. 281 285.) 
K.: Balogh, Középk. okl. 45–46. 
 
 
541. 1362. nov. 22. Eger 
Tamás, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, bakallarius 
[!] in decretis, az egri szék üresedése idején az egri káptalan által kijelölt 
(deputatus) vikárius tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevele szerint Tusa-i 
Bud fia: László, Wyfalu-i Balázs fia: Miklós, Wyfalu-i Donch fiai: Benedek 
és János, Markolf fia: Miklós, Zewke (dict.) Miklós és Hwzywmezew-i Feke-
te (Niger) Imre nov. 18-án (oct. Martini) tartoztak bemutatni okleveleiket 
Tusa, Wyfalu, Huzywmezew, Kuchyn és Weyche birtokokról, amikből az egri 
egyház vikáriusai (Tamás elődei) előtt Zengurg-i Wz fia: János comes az avia-
ja, Tusa-i Koch leánya leánynegyedét követelte, valamint a vikáriusnak és János 
comes-nek elégtételt adni azon bírságokról (birsagium) és azok (makacsságuk 
miatti) kétszereséről, amikben János comes ellenében elmarasztaltattak. Akkor 
Bertalan fia: Feketw (dict.) István, az alperesek famulus-a mint egyszerű küldött 
(simplex nuncius) Jakab litteratus (János comes képviselője a Zepsy-i káptalan 
ügyvédvalló levelével) jelenlétében bemutatta a vikáriusnak [I.] Lajos király 
levelét (l. 509. szám), aminek megfelelően Tamás az oklevélbemutatást bírság 
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nélkül a királyi had[oszlás] 15. napjára halasztotta el. És mivel a mondott 
bír[ságokról] az alperesek sem neki, sem Jánosnak [nem adtak] elégtételt, a 
[királyi] oklevélben pedig a bírságokról nincs említés, ezért Tamás az alpe-
reseket ezen bírságok [két]szeresében marasztalta el ülnökeivel együtt. D. Agrie, 
5. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz család úszfalvi lt. 117. 1. (Df. 268 384.) 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Zengurgh és Markalf névala-
kokkal), valamint mandorla alakú zárópecsét nyoma. 

 
 
542. [1362.] nov. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Firenze (Florentia) város tanácsának és communa-jának: Péter 
volterrai (Vulterranensis) püspököt, jelen oklevél bemutatóját [IV.] Károly 
római császárhoz, [I.] Lajos királyhoz (V), [IV.] Rudolfhoz, Austria hercegé-
hez és Cseho.-i (Bo) Jánoshoz, Morauia őrgófjához küldte a közöttük korábban 
kitört viszály miatt, hogy azt a püspök az apostoli szék hatáskörével megszün-
tesse, és megbízta, hogy Firenzén átkelve bizonyos ügyeket tárjon a város elé, 
amik kapcsán a püspök szavainak adjanak hitelt. D. Avinione, IX. Kal. Dec., 
pápasága 1. évében. [1362.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 590. (Archivio delle Riformagioni XVI. 11. 1. 

Firenzei Lt. alapján.) 
 
 
543. [1362. nov. 23.] 
A raguzai nagyobb tanács határozata: a rector és a kisebb tanács a rogatus-ok taná-
csával együtt küldjék el azokat a pecséteket, amiket a király részéről kértek tőlük. 
 
K.: Mon. Rag. III. 237. (ezen dátummal) 
 
 
544. [1362. nov. 24.] 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: a király parancsának megfelelően 
küldjék Theodor cancellarius-t Zárába (Jadra) Cato úrhoz a pecsétekkel, hogy 
azokat ráhelyezzék a király Austria hercegeivel kötött egyezséglevelére (carta 
unionis), és adjanak Theodor-nak megbízólevelet. 
 
K.: Mon. Rag. III. 237. (ezen dátummal) 
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545. 1362. nov. 26.  
A nyitrai káptalan Caap-i Tamás fia: Kozma és Nadas-i Salamon kérésére és 
oklevél-bemutatása alapján függőpecsétjével megerősített és chirographált 
privilegiális oklevelében átírja 1352. okt. 23-án (oct. Galli, a. d. 1352.) kelt, a 
királynak szóló saját zárt válaszlevelét Caap birtok iktatásáról. D. 2. die 
Katherine, a. d. 1362., amikor János mester olvasókanonok. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. febr. 24. > Nánai Kompolt István országbíró, 1425. 

febr. 19. Dl. 62 576. (Motesiczky cs. lt. 109.)   
 
 
546. [1362.] nov. 26. Avignon 
[V. Orbán pápa] Spaletum-i Miklós [fia:] Duym-nak, a boszniai és pécsi egy-
ház prebendás kanonokának a boszniai egyházban üres v. megüresedő tiszt-
séget (dignitas, personatus vel officium cum cura vel sine cura) rezervál, amit 
Duym az üresedésről való értesüléstől számított 1 hónapon belül elfogad, 
minden joggal és tartozékkal. Inti a boszniai püspököt és a káptalant, akikhez 
ezen egyházban a tisztségek adományozása v. biztosítása tartozik, hogy e 
tisztségről ne döntsenek, mert azt érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a 
boszniai egyház statutum-ai és szokásai ellenére is. D. Avinione, VI. Kal. 
Dec., pápasága 1. évében. [1362.] Utasítja a kalocsai érseket és a nyitrai püs-
pököt, hogy a tisztséget elfogadása esetén minden joggal és tartozékkal adják 
át Duym-nak, bevezetve őt annak, jogainak és bevételeinek birtokába, védjék 
meg abban, bevételeiből és jogaiból részeltessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 151. fol. 77r-v. (Df. 289 717.) 
R.: V. Orbán, LC. 4853. szám. 
 
 
547. [1362. nov. 26.] 
[V. Orbán pápa] [I.] Lajos királynak (U): a boszniai püspök érdekében előter-
jesztett kérésére – a püspöknek és a a boszniai egyházmegyének, ami eretnek 
népek (scismatica et heretica nacio) között fekszik,  szüksége van alkalmas, a 
nép nyelvét beszélő személyekre, akik nekik az isteni igét hirdetni és e népe-
ket téríteni tudják – engedélyezi, hogy a püspök 6 személynek kanonokságot 
és prebendát biztosíthasson a boszniai egyházban (vestra Bosniensis ecclesia). 
 
K.: Reg. Suppl. II. 423; Acta Urbani V. 12. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 36. fol. 

38v. alapján, ezen dátummal); CDP II. 145. (ASV. Camara Apostolica. Collect. 
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Vol. 291. fol. 21v. alapján.); Rábik, Reg. Suppl. 255. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 36. 
fol. 38v. alapján.) 

 
 
548. [1362.] nov. 26. Avignon 
[V. Orbán pápa] Péter boszniai püspöknek: a püspök és Lajos király (V) kérése 
szerint a püspöknek és a boszniai egyházmegyének, ami eretnek népek 
(scismatica et heretica nacio) között fekszik, szüksége van alkalmas szemé-
lyekre, akik ott az isteni igét tudják hirdetni. Ezért engedélyezi Péternek, hogy 6 
alkalmas személyt a boszniai egyház kanonokaivá fogadjon a kanonoki jog tel-
jességével, a kórusban nekik stallumot, a káptalanban helyet és a boszniai egy-
házban üres v. megüresedő prebendákat biztosítson nekik minden joggal és 
tartozékkal, ezek tulajdonába őket bevezetve és megvédve. Mindez érvényes a 
kanonokok száma, valamint a boszniai egyház statutum-ai és szokásai ellenére 
is. D. Avinione, VI. Kal. Dec., pápasága 1. évében. [1362.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. fol. 325v–326r. (Df. 289 739.) 
 
 
549. [1362.] nov. 26. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte a boszniai püspök, hogy Spaletum-i Miklós [fia:] Duym-
nak, a pécsi és boszniai egyház kanonokának, aki a mondott nép nyelvében igen 
járatos, annak érdekében, hogy e népeket minél inkább tudja téríteni, a boszniai 
egyházban megüresedő tisztséget (dignitas, personatus vel officium cum cura vel 
sine cura) rezerváljon. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, VI. Kal. Dec., 
pápasága 1. évében. [1362.] 
 
K.: Reg. Suppl. II. 423; Acta Urbani V. 13. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 

36. fol. 38v. alapján.); CDP II. 145. (ASV. Camara Apostolica. Collect. 
Vol. 291. fol. 21v. alapján.) 

 
 
550. 1362. nov. 26. Zára 
Anno incarn. 1362., ind. 1., die 26. mensis Nov., [I.] Lajos király (V) uralko-
dása idején, amikor de Matafarro Miklós zárai érsek, doctor decretorum és 
Seç-i Miklós egész Dalmácia és Horváto. (Crohacia) generalis bánja, zárai 
comes, Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki.  
  
E.: AHA. Diplomata latina. 5. 42. (Df. 230 487.) Közjegyzői jel. 
K.: Smič. XIII. 264–266. 
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551. 1362. nov. 27. 
A Tytul-i káptalan 1362. nov. 27-én (domin. an. Andree, a. d. 1362.) kiadott 
privilegiális oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Cherneuch-i Ger-
gely litteratus fia: János, másrészről Wmur-i Gál litteratus fia: László mester, 
és János elmondta, hogy sürgető szükségei miatt a Crasso megyei Zenth-
andreas nevű birtoka nyugati felét, amit Zedech-i Borza (dict.) Pétertől és 
Borza (dict.) Benedektől vásárolt, minden haszonvétellel eladta László mes-
ternek és örököseinek 120 márkáért (minden márkát 4 forinttal számolva). 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. jún. 11. Dl. 71 423. (Csáky cs. központi lt. 33. 2.) 

Eszerint eredetileg Szepesi Jakab országbíró 1379. máj. 28-i oklevelében volt átírva. 
Má.: Tá. alapján, Tá.-ban. Újkori. 
K.: Krassó III. 202. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 112. 
 
 
552. 1362. nov. 27. 
A Tytul-i káptalan 1362. nov. 27-én (domin. an. Andree, a. d. 1362.) kiadott nyílt 
oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Cherneuch-i Gergely litteratus fia: 
János, másrészről Wmur-i Gál litteratus fia: László mester, és János elmondta, 
hogy sürgető szükségei miatt a Crasso megyei Markteleke és Farkad birtokokon 
levő részeit, valamint Zenthandreas nevű birtoka keleti felét azon határokkal, 
amikkel ezeket ő birtokolta, Konth Miklós nádor (H) oklevelének megfelelően 
minden haszonvétellel elzálogosította László mesternek és örököseinek 101 budai 
márkáért, az oklevélben szereplő kötelezettségek alatt. 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. jún. 11. Dl. 71 423. (Csáky cs. központi lt. 

33. 2.) Eszerint eredetileg Szepesi Jakab országbíró 1379. máj. 28-i okle-
velében volt átírva. 

Má.: Tá. alapján, Tá.-ban. Újkori. 
K.: Krassó III. 202–203. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 112–113.  
 
 
553. [1362.] nov. 28. Avignon 
[V. Orbán pápa] Mihály egri püspöknek: még akkor, amikor az egri egyház élén 
Miklós püspök állt, VI. Ince pápa az egri egyház provisio-ját annak üresedése 
esetére saját rendelkezéhez vonta, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki bármilyen 
hatáskörrel ezt nem fogadná el. Amikor Miklós halálával az egri egyház megüre-
sedett és VI. Ince is elhunyt (de az egri egyházról nem gondoskodott), Orbán, 
amint pápa lett és megtudta, hogy az egri egyház üresedésben van, alkalmas fő-
papi személyről óhajtván gondoskodni, az egri egyház provisio-ját hasonlóan 
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saját rendelkezése alá vonta, és hogy az egri egyház ne legyen kitéve hosszú üre-
sedésnek, Mihályt a váci püspökség vezetése alól felmentve az egri egyház püs-
pökének nevezi ki, rábízva annak egyházi és világi gondozását és irányítását. D. 
Avinione, IV. Kal. Dec., pápaságának 1. évében. [1362.] Ugyanígy az egri kápta-
lannak (Mihály püspöknek engedelmeskedjenek, különben a püspök lázadók 
elleni ítéleteit érvényesnek fogadja el); Eger város és az egyházmegye klérusának 
(Mihály electus-t tisztelettel és kellő engedelmeséggel fogadják, különben a püs-
pök lázadók elleni ítéleteit érvényesnek tartja majd); Eger város és az egyház-
megye népének (Mihály püspököt kellő tisztelettel fogadják, intéseit tartsák be); 
az esztergomi érseknek (Mihályt a rábízott egri egyház, ami az érseknek metropo-
litai jogon van alávetve, gyarapításában és jogai megőrzésében segítse) és [I.] 
Lajos királynak (V) (Mihályt az egri egyház irányításában, gyarapításában és 
jogai megőrzésében kegyesen segítse). D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 155. 24r–25r. (Df. 289 733.) 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 246–247. 
R.: V. Orbán, LC. 8055. szám. 
 
 
554. 1362. nov. 30. 
János prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje előtt megjelent 
egyrészről Kysthwr-i Demeter fia: János, másrészről Gergely mester esztergomi 
kanonok az esztergomi káptalan nevében és speciálisan az ügyhöz kiadott ügy-
védvalló levelével, és János elmondta, hogy bár a maga és a hozzá tartozók 
tizedei kifizetése ügyében közte és a káptalan között igen gyakran vita jött létre 
arról, hogy ő jó és termékeny időben a tizedeket a káptalannak természetben, 
gabonával fizette, de terméketlen időben nem gabonával, sem annak értékén, 
hanem kepénként 12 dénárral fizetett, habár akkor a gabona kepénként fizetni 
szokott mértéke majdnem 40 dénárig nőtt. De végül úgy egyeztek meg a tizedek 
kifizetésében, hogy ő és a hozzá tartozók mostantól minden évben a tizedek 
fizetése idején 8, forgalomban levő dénárt fizetnek az esztergomi káptalannak, 
tizedszedőinek és képviselőinek, viszonzásul Gergely kanonok a káptalan nevé-
ben vállalta, hogy a 8 dénárnál nagyobb kifizetésre Jánost és a hozzá tartozókat 
a jövőben nem kényszeríthetik. D. in fe. Andree, a. d. 1362. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 48. 1. 4. (Df. 237 828.) Hátlap-

ján azonos kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. 
 
 
555. 1362. dec. 3. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a vasvári káptalannak: 
elmondták neki Magiar ~ Magyar (dict.) Pál mester özvegye nevében, hogy e 
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nemes asszony a Vasvár megyei Saarfeumizado nevű birtokát a budai kápta-
lan levelével szentpéteri (S. Petrus) Elleus fia: Miklós mesternek és annak fiá-
nak: Tuz (dict.) Jánosnak adta úgy, hogy amíg ő él, Miklós és János a birtok 
minden bevételét és jövedelmét át kell adják neki, és ha ezt nem teszik, akkor 
a nő a birtok tulajdonába (dominium) bírói eljárás nélkül visszatérhet. Ám 
Miklós és János az adomány idejétől fogva a birtok bevételeiből és jövedel-
meiből semmit nem adtak át az özvegynek, aki ezért a birtok tulajdonába a 
királyi emberrel és a káptalan tanúságával törvényesen be akarja vezettetni 
magát, ha valaki nem mond ellent. Ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Saarfeu-i Móric fia: János v. 
Megyes-i Pál királyi ember Saarfeumizadou birtokra menve a szomszédok 
összehívásával az özvegyet a birtok tulajdonába vezesse be és iktassa azt neki, 
ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg a nő elle-
nében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést. 
D. in Vissegrad, sab. p. Andree, a. d. 1362. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1363. jan. 8. Dl. 91 585. (Festetics cs. lt. Vas 53. 54.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján, újkori. 
 
 
556. 1362. dec. 3. Zára 
Anno incarn. 1362., ind. 1., die 3. mensis Dec., [I.] Lajos király (H) uralko-
dása idején, amikor de Matafaris-i Miklós zárai érsek, doctor decretorum és 
Zeech-i Miklós egész Dalmácia és Horváto. (Crohacia) generalis bánja, zárai 
comes, Zárában (Jadra) közjegyzői oklevelet adtak ki, amiben Mesana-i And-
rás, a zárai egyházmegyei Szt. Kozma és Damján-monostor apátja megval-
lotta, hogy a monostora nevében tartozik Franciscus de Georgio királyi lovag-
nak (miles), traui comes-nek 50 aranydukáttal, amire apáti elődje: néhai 
György testvér kötelezte még a monostort 1359. jún. 4-én Trauban kelt köz-
jegyzői oklevéllel. András megígérte, hogy ezen összeget 2 éven belül vissza-
fizeti, mégpedig 1 éven belül az egyik felét, a köv. évben a másik felét. 
  
K.: Smič. XIII. 268–269. (Eszerint E.-je Zárában volt.) 
 
 
557. 1362. dec. 3. 
A. d. 1362., ind. 15., die 3. Dec. Nicola de Sorgo, Raguza város (comune Ragusii) 
rector-a a kisebb tanáccsal és a rogatus-ok tanácsával a nagyobb tanácstól kapott 
hatáskörrel meghagyják cancellarius-uknak: Theodor-nak, hogy menjen Zárába 
(Jadra) Cato-hoz, a király káplánjához és speciális nunciusához, adja át neki leve-
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lüket, és mondja el neki, hogy uruk, a magyar (H) király megparancsolta nagype-
csétes levelével a raguzai érseknek és a város universitas-ának, hogy küldjék el 
Cato-nak Zárába pecsétjeiket, hogy ráhelyezzék azon örök szövetség hártyájára, 
amit a király Austria hercegeivel kötött országaik békésebb állapota érdekében, 
miként a király és a hercegek elrendelték, hogy alattvalóik pecsétjeit is helyezzék 
ezen egyezményre (carta seu membrana lige seu unionis). Cato is megírta levelé-
ben az érseknek és Raguza városának, hogy a király ezen levelének számukra 
történő bemutatásától 15 napon belül minden hiteles pecsétjüket küldjék el Cato-
nak Zára városába, hogy azokat a mondott szerződésre helyezzék. Továbbá Dal-
mácia bánja is utasította levelében Raguza város communitas-át, hogy a király és 
Cato parancsát végrehajtva (miként tartoznak) a Raguza joghatósága alatti főpap-
ok (prelati, infulati) és apátok pecsétjeit Raguza város pecsétjével együtt küldjék 
el ezen okból Cato-nak az általa a mondott levelében megadott időpontig. A ki-
rály, a bán és Cato parancsának megfelelően Raguza városa tehát elküldte 
Theodor-t a főpapok és a város minden hiteles pecsétjével, ezenfelül elküldtek 
vele minden más hiteles pecsétet is, amit felleltek Raguza területén, hogy ezeket 
Theodor a mondott szerződésre helyezze. Theodor, ha tudja, nézze meg és olvas-
sa el jól az oklevelet, amikor a pecsétek rákerülnek, hogy el tudja mondani a vá-
rosnak annak tartalmát, és ha talál abban valami olyat, ami a város szabadsága 
elleni, kérje Cato engedélyét az oklevél elolvasásra. Ha Cato ezt nem engedi, 
vagy azt sem, hogy Theodor saját kezűleg helyezze az oklevélre a pecséteket, 
Theodor adja át azokat Cato-nak, hogy mindent ő végezzen el, majd a pecsétek 
visszakapása után Theodor térjen vissza Raguzába Cato válaszlevelével.  
 
K.: Mon. Rag. III. 237–238; Smič. XIII. 266–267; Gelchich, Ragusa 38–40. 
 
 
558. 1362. dec. 4. 
A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: megengedik, hogy a [raguzai] érsek 
egy nunciusa Theodor-ral menjen Zárába a pecsétekkel. 
 
K.: Mon. Rag. III. 239. (ezen dátummal) 
R.: V. Orbán, LC. 5896. szám. 
 
 
559. 1362. dec. 7.  
Sándor fia: János mester, Bubeek György mester Lyptou-i comes helyettese tu-
datja, hogy amikor ezen urának elpanaszolták a Luchka-i népek, hogy bár a 
Bykpatak patak és a Boldogasszonyfalvára (villa B. virginis) tartó ösvény közötti 
Bukouna nevű erdőrész v. irtás az övéké, de azt István fia: László és annak fiai a 
saját használatukra jogtalanul elfoglalták, György mester szóban meghagyta Já-
nosnak, hogy menjen ezen erdőhöz, és tudja meg a felek szomszédaitól, hogy ki 
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használta és irtotta ezen erdőt, majd a felek között tegyen igazságot. János mester 
ennek megfelelően nov. 24-én (f. V. an. fe. Andree) az erdőhöz ment számos 
nemessel és nem nemessel, összehívta a felek szomszédait és megtudta tőlük, 
hogy ezen erdőrészt nem mások, hanem mindig is csak István fia: László és an-
nak fiai használták és irtották. János mester mindennek megfelelően az erdőrészt 
minden haszonvételével és tartozékával Lászlónak és fiainak iktatta, nem lévén 
ellentmondó. D. 8. die fe. predicti, a. d. 1362. 
 
Fk.: Dl. 107 823. (Madocsányi cs. lt. 1983. 6070.) Előlapja felső közepén: 

commissio magistri Georgii. 
 
 
560. 1362. dec. 7.  
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Zerry-i God fia: Miklós a felesé-
gével: Ilonával – Puthnuk-i Weche (dict.) Miklós fia néhai Renold mester 
leányával –, másrészről Puthnuk-i ue. Miklós fia: János, és előbbiek elmond-
ták, hogy azon perben, amit ők a Klárának, ue. Renold mester özvegyének – 
vagyis God fia: Miklós anyósának (socrus), Ilona anyjának – az ország szoká-
sa szerint Renold mester birtokaiból járó hitbére és jegyajándéka fele ügyében 
Miklós fia: János ellen viseltek (ezek másik felét a káptalan bemutatott okle-
vele szerint Puthnuk-i ezen Miklós fia László fiai: Mihály és János már kifi-
zették Klárának), Miklós fia: János fogott bírók (az ő rokonaik) döntésének 
megfelelően nekik 100 királyi forint készpénz kifizetésével elégtételt adott, és 
ők ezzel megelégedve Jánost és örököseit a hitbér és jegyajándék fele ügyé-
ben a maguk és örököseik nevében szavatosság vállalásával nyugtatták. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. 
oct. Andree, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5149. (NRA. 1539. 45.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
 
 
561. 1362. dec. 7.  
Az egri káptalan előtt megjelentek egyrészről Anna és Ilona nemes asszonyok – 
Puthnuk-i Weche (dict.) Miklós fia néhai Renold mester leányai, előbbi Scarus-i 
Sándor fia: András, utóbbi Zerry-i God fia: Miklós felesége –, ue. Renold leánya: 
Bago nemes kisasszony – (domicella), az ő testvérük (germana) –, valamint ezen 
András és Miklós, másrészről Puthnuk-i Wece (dict.) Miklós fia: János és ue. 
Miklós fia László fiai: Mihály és János, és a nők elmondták, hogy azon perben, 
amit ők az atyai birtokokból nekik a természetjog és az ország szokása szerint 
járó leánynegyedük ügyében – mely birtokok negyedébe a királyi kegyesség 
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(clemencia) őket beengedte addig (admisse extitissent), míg elégtételt nem kap-
nak ezen jogukról – Miklós fia: János és László fiai ellen viseltek, ők fogott bírók 
(az ő rokonaik) döntésének megfelelően nekik 300 királyi forint készpénz kifize-
tésével elégtételt adtak, és ők ezzel megelégedve Jánost, László fiait és örökösei-
ket a leánynegyed ügyében a maguk és örököseik nevében szavatosság vállalásá-
val nyugtatták, ezenfelül a mondott negyedet (amit nekik a király beleegyezésével 
iktattak) nekik visszaadták, az erről és ezen jogukról eddig kibocsátott oklevelei-
ket pedig érvénytelenítették. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan 
privilegiális formában adja majd ki. D. oct. Andree, a. d. 1362. 
 
E.: 1. Dl. 5150. (NRA. 1539. 45.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét körvonala. 
       2. ELTE Kvt. Kézirattár. Diplomatarium autographum D. 10. (Df. 283 399.) 
 
 
562. 1362. dec. 7. után V[isegrád] 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit a vasvári 
káptalan idézőlevelének megfelelően Gyorou-i Benedek fia: István és Gyoro-i 
Jakab fia: János (akik nevében István fia: János jelent meg a vasvári káptalan 
ügy[védvalló levelével] dec. 7-én (oct. [An]dree) viselt színe előtt Tyaak-i Miklós 
fia: Miklós ellen – akinek nevében ügyvivő (assumptor termini) jelent meg –, 
perelsőbbség (prioritas termini) miatt [1363.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
el. D. in V……….. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5112. (NRA. 1698. 114.) Kettészakadt, hiányos papír. Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
563. 1362. dec. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondták a Clusmonustra-i apát és konventje nevé-
ben, hogy Hench Fenes-i falunagy az ottani teljes communitas-szal, valamint 
András Clusuar-i molnár bizonyos barátaival és rokonaival dec. 5-én (f. II. nunc 
prox. preterita) hatalmaskodva, ezen egyház szabadsága (libertas) ellenére a 
monostort, valamint az apát háza és pallacium-a ajtajait feltörték, és Chuey fia: 
Pál Zuchak-i nemest a kolostorból kivonszolva lenyakazták. Ezért Péter vajdai 
hatáskörrel utasítja a Doboka megyei szolgabírókat, hogy egyikük tudja meg 
minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in S. Emerico, in fe. Conc. 
virg. glor., a. d. 1362. 
 
Á.: az 567. számú oklevélben. 
K.: Makkai, Kolozsvár 6–7. (1366. dec. 8-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 113.  
R.: Erdélyi Okm. IV. 179. szám. 
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564. 1362. dec. 8.  
Thiuodor fia: László Vyhel-i bíró, Zubol János és Szabó (Sartor) Miklós esküd-
tek, valamint az ottani polgárok és hospesek előtt Erzsébet, István fia Miklós 
özvegye megvallotta, hogy a Roniua folyón levő malom-hatodrészét, amit férje: 
Miklós hagyott rá, minden haszonvétellel eladta Peteu fia: Antalnak 2 forintért, 
nem lévén ellentmondó. Ha a felek valamelyike a malom ügyében bármikor is 
pert indítana, patvarkodásban marasztalják el. D. f. V. p. Nicolai, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 5151. (Acta Paulinorum. Újhely 2. 3.) Hátlapján középkori (littere 

super molendinum in fine civitatis) és újkori kéztől tárgymegjelölések, 
valamint kerek pecsét töredékei. 

R.: Bándi Zs., BLÉ 1985. 694. 
 
 
565. 1362. dec. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Pothly-i Miklós fia: 
Tamás mester, [hogy] jelen évben ősszel a Zanto birtokon levő részéhez tarto-
zó szántóföldjeit Zanto-i Chwz (dict.) János mester (holott per van közöttük 
függőben) hatalmaskodva felszántatta és bevettette, ezenfelül az ő egyik mol-
nárát elfogta, akiért ő 70 mérő, wlgo Veka gabonát adott, és így a fogságból 
elengedte. Ezért a nádor kéri a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Myke fia: Koos v. Dees-i Pál fia: István v. Potly-i 
Miklós fia: Márton nádori ember tudja meg minderről az igazságot, majd Já-
nost idézze meg Tamás ellenében a nádor elé, a káptalan pedig tegyen jelen-
tést. D. in Wyssegrad, sab. p. Conc. virg. glor., a. d. 1362. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 8. 1. 10. (Df. 226 256.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, feljegyzés: f. IV. scilicet in fe. S. Thome 
sciverunt, f. V. sequenti citaverunt, valamint kerek zárópecsét töredékei.  

 
 
566. [1362.] dec. 13. 
A Zemlen megyei vicecomes és a szolgabírók [1362.] dec. 13-án (f. III. p. 
Nicolai prox. preteritum) Terebes-en kiadott oklevelükben jelentették a király-
nak, hogy (eredetileg itt átírt) parancslevelének megfelelően (l. 529. szám) 
kiküldték embereiket, akik nov. 25-én (in predict. quind.) Patak városba men-
tek, ahol Zeech-i Miklós fia: György a király levelének megfelelően egész nap 
(per diem solempnem) várta a pataki bírókat, akik 3 esküdttel (senior) együtt 
esküt kellett volna tegyenek, de azok a mondott plébániában nem jelentek 
meg és az esküt sem tették le. 



 300

Tá.: Bebek György királynéi tárnokmester, 1363. júl. 8. Dl. 77 312. (Zichy cs. 
zsélyi lt. 217. E. 27.) 

K.: Z. III. 216. (Tá. alapján, Tá.-ban.)  
R.: Z. VII/1. 184–185. 
Megj.: Az oklevél 1362. évi kelte a Tá. évéből következik.  
 
 
567. [1362.] dec. 13. Keresztes 
Kyde-i Inok fia: János Doboka megyei szolgabíró jelenti urának: Péter erdélyi 
alvajdának, hogy levelét megkapta (l. 563. szám), és bár társa, Demeter fia: 
János, a Doboka megyei másik szolgabíró elhunyt, de ő az alvajda paran-
csának megfelelően Clusmonustra birtokra ment, ahol látta az apát háza és 
pallacium-a ajtóit a Fenes-i és Clusuar-i mondott hospesek és társaik által 
összetörve, lerombolva, és az általuk megölt Chuey fia: Pált egy sírban fekve, 
majd ezen megyei (provincia) nemesektől, nem nemesektől és közrendűektől 
megtudta, hogy a mondott népek és hospesek, ti. Henchman, Kis (Parvus) 
Herman, Good, Szakállas (Barbatus ~ Berbencer) György, Nulas (dict.) Mik-
lós, Fehér (Albus) János számos Fenes-i rokonukkal, barátjukkal és más tár-
sukkal, továbbá András molnár, Miklós szűcs a fiaival, Márton varga, Pancyl 
(dict.) Péter, óvári (de Castro) Sebul Lőrinc [lehúzva: és frater-e: Fábián és 
annak fiai], Herric fia: Albert, [lehúzva: Helbin] Heltin fia: Mihály a frater-
eivel, valamint János szűcs fia: [lehúzva: Gresta] Brestilyn, Jakab serfőző, 
Herman szabó, Pomar (dict.) Hannus, Nerges (dict.) János [lehúzva: és frater-
e: Mihály], Rostremp (dict.) Péter, Miklós fia: Antal [lehúzva: 2 aranyműves, 
akik Cristilin mellett laknak], László fia: Antal, Balog (Claudus) János [lehúz-
va: Tamás] (János comes famulus-a) Clusuar-i rokonaikkal, barátaikkal és 
társaikkal, közülük igen sokan páncélosan, sisakosan, vaskesztyűben, paj-
zsokkal, lándzsákkal, kopjákkal, kardokkal katonák módjára felfegyverkezve 
(loriciis panceriis galeiis ferreis ceroteciis induti tanquam milites pilati, alii 
ipsorum hastis clipeis et aliis quibuslibet armis se ipsos muniendo) a mondott 
napon előre megfontoltan, hatalmaskodva, vakmerően a mondott monostorra 
v. kolostorra törve az apát háza és pallacium-a ajtóit feltörték, a kolostorból 
Chuey fia: Pált kivonszolták és bírói eljárás nélkül, jogtalanul lenyakazták, 
Szűz Mária ezen egyháza jogának sérelmére és veszélyére. D. in Kerestus, in 
fe. Lucie, a. d. prenotato. [1362.] 
 
Má.: Dl. 29 069. (KKOL. Kolozsvár város.) Pecsét nélküli, XIV. század végi 

papír. Egyes szám első személyben íródott. Hátlapján újkori kezektől: 
Coloswár; actus potenciarius iam nihil valet; kortárs kéztől pedig ezen 
szöveg (a jobb szélen a vágás miatt pár betű hiányzik): Item in [lehúzva: 
cellario] curia Kerestul arestavimus d[uas] pecudes 4 cubulos frumenti ... 
cubulos farine et in cellario octo t[unellas] vini. Item in cellario Petri 
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Gurk arestavim[us] …. tunellas vini quatraginta cubu[los] tritici unum 
scrinium plenum de… 3 cofinos apium 3 cubulos de alakur 4 cubulos… 4 
equos et 2 poledros [lehúzva: 5] 1 scrofam pinguem 5 pecude[s] et 20 
oves iuv[enes] super omnia alia vero predicta Petrus fili[us] Hannus 
scilicet gener suus extitit fidei[ussor] Item in domo Hannus filii Heltuyn. 

K.: Makkai, Kolozsvár 7–8. (1366. dec. 13-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 
114–115. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 180. szám. 
 
 
568. 1362. dec. 13. 
[Péter] prépost [és a] Lelez-i Szt. Kereszt-[egyház konventje] előtt megjelent 
egyrészről [Lőrinc] fia: György, [másrészről] annak fivére (uterinus [frater]: 
[László]), Nagmihal-i nemesek, és György megvallotta, hogy mivel László az 
egri káptalan 4 oklevele őrzése miatt folyamatosan vitázott vele, ezért ő vállalta, 
hogy a 4 oklevelet (ezekből kettő jelentés a nádornak az András fia: Lőrinc és 
frater-ei: Jaco és Mihály közötti birtokosztályuk ügyében; a harmadik szintén 
birtokosztályról szól András fiai: Lőrinc, Jako és Mihály, ill. Jako fia: András és 
Jako fiai: András és László között; a negyedik pedig szintén birtokügyet érint) 
ahányszor Lászlónak ezekre szüksége lesz birtokjogai megvédésére, bárhol 
bíróság előtt v. azon kívül eredetiben bemutatja és Lászlónak átadja, ill. egy 
ötödik oklevelet is, ti. a király gyűrűspecsétes oklevelét a Hung megyei bíróság 
alóli exempcio-ról, de ezen okleveleket mindig György őrizze az idősebb test-
vér jogán (racione senioris fraternitatis). D. in fe. Lucie, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 85 341. (Sztáray cs. lt. 126.) Felül hiányos és fakult papír. Hátlapján 

kerek pecsét töredékes nyoma. 
K.: Sztáray I. 322–323. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
569. 1362. dec. 17. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondta Kereztyenzygethe-i Christian fia: János a 
maga és frater-e: Christian nevében, hogy a Fehér megyei Enyed birtok har-
madának fele most idegen kezeknél van, ezért szükség van annak vissza-
vételére (recaptivacio) és számukra történő iktatására. Ezért az alvajda kéri az 
erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében alsóapoldi 
(Inferior Apold) Arnold fia: Mátyás v. Enyed-i János fia: Miklós v. 
Bothludasa-i Both fia: János alvajdai ember a földrészt a szomszédok jelen-
létében vegye vissza és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Jánosnak és 
Christian-nak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
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meg ellenükben az alvajda elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in S. 
Emerico, sab. p. Lucie, a. d. 1362. 
 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1363. jan. 3. Dl. 30 390. (GYKOL. Centuriae B. 70.) 
      2. Á. 1. > Erdélyi kápt., 1779. aug. 8. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 117. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 181. szám. 
 
 
570. 1362. dec. 19. Sáros 
Mihály mester, Konth Miklós nádor, a kunok bírája vicecomes-e és a Sarus-i 
szolgabírók tudatják, hogy az egyik szolgabíró: László comes és Komlos-i 
Márk fia: János, akiket Posafalua-i István fia: Pál kérésére küldtek ki pecsét-
jükkel tudományvételre, a pecsétjükkel visszatérve elmondták, hogy meg-
tudták, miszerint amikor István fia: Pál dec. 2-án (f. VI. an. Nicolai) a jobbá-
gya, Dombow fia: Pál Posafalua faluban levő házához ment a zálog (vadium) 
beszedésére, Pál jobbágy feldühödve urát: Pált exempto bicello fejbe vágta, 
annak lován elmenekült onnan, majd másnap (2. die) a frater-eivel: Jánossal 
és Mathe-val visszatérve a saját házát felgyújtotta. D. in Sarus, f. II. p. oct. 
Nicolai, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 39 924. (Balpataky cs. lt. 3. 4.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei.  
 
 
571. 1362. dec. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Bay-i Orrus (dict.) István hű szolgálatait előadva a Komá-
rom (Kamariensis) megyei Halap birtokot kérte adományul, azt állítva, hogy az 
Halap-i Simon örökös nélkül elhunyt néhai fiaié: Györgyé és Mihályé volt. A király 
a kérésre, valamint István szolgálataiért, amiket az ő és országa hadjárataiban telje-
sített, Halap birtokot, ami, mint mondják, Simon fiai halálával a király kezére há-
ramlott az ország kipróbált szokása (consuetudinaria lex) szerint, új királyi ado-
mány címén Istvánnak és általa örököseinek adományozza minden haszonvétellel, 
más jogának sérelme nélkül. D. in Wissegrad, in vig. Thome ap., a. d. 1362. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. okt. 25. Dl. 5152. (NRA. 1509. 46.) Eszerint nyílt 

volt, a király nagypecsétjével ellátva. 
 
 
572. 1362. dec. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Suchouch-i Demeter fia: Petew, Gilet fia: János mester 
familiárisa előadva hű szolgálatait a Nyitra megyei, Keseleukew királyi várhoz 
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tartozó Luchna nevű királyi földet v. birtokot – ami mintegy 2 ekényi és 5 telek 
(mansio seu curia) van rajta – kérte örök adományul magának és Poka fia: 
Leustach egykori esztergomi bírónak, az ő frater patruelis-ének. Mivel a király 
nincs tisztában a föld mennyiségével, minőségével, és hogy királyi adomá-
nyozási jogköréhez (collacio) tartozik-e, utasítja a nyitrai káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében János fia: Miklós v. Ozlian-i Péter v. Pál 
fia: János királyi ember ha a szomszédokkal a birtokra menve azt a királyi ado-
mányozási jogkörhöz tartozónak találja, iktassa Petew-nek és Leustach-nak új 
királyi adomány címén, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. in Vissegrad, in vig. Thome ap., a. d. 1362. 
 
Á.: Nyitrai kápt., 1363. márc. 10. > I. Lajos király, 1364. febr. 3. Dl. 73 082. 

(Majthényi cs. lt. A. 61.) XV. századi Má.-ban. 
 
 
573. 1362. dec. 20. Vasvár 
Lorand fia: János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók előtt 
korábbi oklevelüknek megfelelően Pedur-i Jakab fia: János dec. 19-én (f. II. 
an. Thome ap.) elmondta Pedur-i Markarph fia: Imre és annak fia: Kozma 
ellenében, hogy azok szept. 13-án (III. an. Exalt. S. Crucis) az egyik disznóját 
megölték. Erre Zenie-i Péter fia: László a vasvári káptalan ügyvédvalló leve-
lével Imrét és Kozmát ebben ártatlannak mondta. Mivel a vád semmiféle ok-
levéllel nem került bizonyításra, fentiek a megye (provincia) velük ülésező 
nemeseivel meghagyták, hogy Imre és Kozma személyesen tegyenek esküt 
színük előtt [1363.] jan. 9-én (f. II. p. Epiph.) arról, hogy a vádban ártatlanok. 
D. in Castroferreo, 2. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: GYMSML. Soproni Lt. Sopron vármegye 4509. (Df. 264 728.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Sümeghy 50–51. (dec. 21-i dátummal) 
 
 
574. 1362. dec. 22. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt Iuanka fia: Mik-
lós (akinek nevében Nekche-i Denk fia: Sándor jelent meg a budai káptalan 
ügyvédvalló levelével) dec. 2-től (a 22. die Martini) 20 napig várt Lukács fiai: 
Sándor és Péter, Péter fia: Mihály, Kechcher (dict.) Tamás fiai: Péter és Ist-
ván, ue. Mihály fia: Péter és ue. Lukács fia: Demeter, Sarus megyei Lypolch-i 
nemesek ellenében, de azok az országbíró korábbi idézőlevele (evocatorie) és 
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a Scepsy-i káptalan idézésről kiadott jelentése ellenére nem jelentek meg, nem 
is küldtek senkit, 21 márka bírságot sem róttak le, ezért az országbíró őket 
meg nem jelenésük miatt a szokásos bírságban, a nem fizetésért pedig a 21 
márka kétszeresében marasztalja el, ha magukat nem tudják ésszerűen kimen-
teni. D. in Wyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1362.  
 
E.: Dl. 5153. (NRA. 52. 40.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
575. 1362. dec. 22. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Palag-i Pál fia: 
Domokos kényszer nélkül, önként megvallotta, hogy bár ő Laaz-i Dhenk fia: 
János megölése miatt Lachk fia: Pál mester Hung megyei comes és annak 
vicecomes-e, Nogmihal-i Lőrinc fia: György fogságába esett és bizonyos ja-
vaitól méltán megfosztották, de mivel ők könyörületesen bántak vele és elítél-
ni nem siettek, ezért Domokos, nehogy bármikor is Pál mestert és Györgyöt 
hamisan patvarkodás bűnével (vicio calumpnie) meg tudja vádolni, őket a 
fogságba ejtése és javai elvétele ügyében nyugtatta, kötelezve magát, hogy ha 
ő (v. utódai) az ügyben pert indítana, akkor Pál comes és György vicecomes 
ellenében hatalombajban való elbukásban (succubitus duelli facti potencialis) 
marasztalják el. D. 2. die Thome ap., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 85 342. (Sztáray cs. lt. 127.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
K.: Sztáray I. 323–324. 
 
 
576. 1362. dec. 23. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Chyser-i Tamás v. Korchua-i Lukács v. Nempti-i Miklós 
fia: András királyi ember idézze meg Palata-i Chybak fiait: Mihályt és Jánost, 
Mendzent-i Albert fia Miklós fiait: Benedeket, Pétert, Mihályt és Miklóst, 
valamint ue. Albert fia Mihály fiait: Andrást és Mihályt a királyi jelenét elé 
Nogmihal-i György leányai: Katalin és Klára, ezen György fia: János és Sám-
son fia Gede leánya: Ilona ellenében, majd a konvent tegyen az uralkodónak 
jelentést. D. in Vyssegrad, 3. die Thome ap., a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 85 343. (Sztáray cs. lt. 127.) Foltos papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú kis kerek pecsét nyoma. 
K.: Sztáray I. 324–325; Doc. Rom. Hist. XII. 118. 
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577. 1362. dec. 24.  
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró levelének meg-
felelően Kalno-i Albert fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul Lukács 
testvért, akik dec. 16-án (f. VI. an. Thome ap.) Zalona-i Lorand fia: László kép-
viselőjét bevezették Tamás fia: László Legend nevű birtokába 15 napi, csak 
szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli tartózkodásra, de mivel 
Tamás fia: László ottani jobbágyai a szükséges élelmet nekik megadni nem 
akarták, ezért ők ott Tamás fia: Lászlót oklevelei bemutatására és 5 márka kifi-
zetésére megidézték (evocassent) a királyi jelenlét elé Zalona-i László ellenében 
az országbíró oklevelében kijelölt időpontra, [1363.] jan. 13-ra (oct. Epiph.), 
figyelmeztetve, hogy ha akkor ezeket nem teljesíti, lázadása ellenében az or-
szágbíró el fog járni (iudiciariam procedere per censuram) az ő távollétében is. 
D. in vig. Nat. Christi, a. eiusdem 1362. 
 
E.: Dl. 64 066. (Kapy cs. lt. 60.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Lengend névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredéke. 
 
 
578. 1362. dec. 26. Vasvár 
Lorand fia: Rouaz János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók tudatják, 
hogy korábbi oklevelüknek megfelelően színük előtt Pedur-i Jakab fia: Péter dec. 19-
én (f. II. an. Thome ap.) előadta Pedur-i Markaph fia: Imre és annak fia: Tamás elle-
nében, hogy azok 5 éve, Jakab ünnepe utáni csütörtökön (f. V. p. Jacobi cuius nunc 
5. preterisset revolucio annualis) a jószágaikkal (pecora) hatalmaskodva lelegeltették 
és tönkretették 6 holdnyi búzáját és ezzel neki 2 márka kárt okoztak. Erre Zenye-i 
Péter fia: László a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével Imrét és Tamást ebben 
ártatlannak mondta. Mivel a vád semmilyen oklevéllel nem került bizonyításra, fen-
tiek a megye (provincia) velük ülésező nemeseivel elrendelték, hogy színük előtt 
Imre és Tamás tegyenek esküt [1363.] jan. 9-én (f. II. p. Epiph.) arról, hogy a vádban 
ártatlanok. D. in Castroferreo, f. II. p. terminum prenotatum, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 106 785. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Bogád 2. 10. 151.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 2 zárópecsét töredékei, egynek 
körvonala. 

 
 
579. 1362. dec. 31. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy amikor dec. 
14-én (8. die oct. Andree) bírói székében ült, Gyozegh-i Péter fia: Miklós bemutatta 
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neki saját (l. 495. szám) és az egri káptalan oklevelét, mely utóbbi szerint az ország-
bíró ezen döntéshozó oklevelének megfelelően Péter fia: Miklós az eskütársaival 
együtt a mondott helyen és időben az esküt letette a mondott nemes asszony és fia: 
Mihály ellenében; akik az esküről szóló jelentés visszavitelekor nem jelentek meg 
az országbíró előtt, nem is küldtek senkit, pedig Miklós 17 napig várt rájuk. Mivel 
tehát a nő és Mihály Harnad-i Miklós halála miatt elfogatták Miklóst, de vádjukat 
nem bizonyították és a bizonyítást nem vállalták, Miklós pedig az országbíró dön-
téshozó oklevelének megfelelően az esküt letette, ezért István comes Miklóst a vád 
alól felmenti, az asszonyt és Mihályt pedig Miklós élődíjának (homicidium) meg-
váltásában marasztalja el. D. in Vissegrad, 18. die termini prenotati, a. d. 1362. 
 
E.: Dl. 41 512. (Múz. Ta. Nagy I.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét töredékei. 
 
 
580. 1362. 
[I. Lajos] király (H) levele Zára (Jadra) város communitas-ának: az uralkodó, ill. a 
dózse és Velence (commune Veneciarum) közötti békeszerződésben többek között 
szerepel, hogy minden velencei, akinek birtokai vannak Zára és Nona városok fala-
in belül, ezeket a békeszerződés napjától 6 hónapon belül becslés után (amit két-két, 
a király, ill. a dózse által kijelölendő alkalmas személy végezzen el) el kell adják; 
továbbá, hogy Marinus de Canaruto és Zone de Pizolo olyan minden birtokát, ami-
ket Zárában és a király joghatóságának alávetett más földeken bírnak, a záraiak 
nekik adják vissza, de úgy, hogy nevezettek Zárában v. annak területén saját szemé-
lyükben nem lakhatnak; valamint, hogy a dózse és Velence minden hívével és 
alattvalójával a király uralma alatt levő földeken kedvezéssel bánjanak. Mivel a 
záraiak, ahogy ezt a király biztos elmondásból megtudta, ezen békeszerződés elle-
nében jártak el, ezért utasítja őket, hogy tegyék jóvá mindazt, amit a király honor-ja 
ellenében elkövettek, úgy, hogy a dózsénak és Velencének a továbbiakban ne le-
gyen oka a záraiakra panaszkodni. A 6 hónapos terminus, amit a mondott velencei-
ek (Veneti) kaptak a Zára város falain belül levő birtokaik ügyében, bár már lejárt, 
de ez ne legyen semmi módon a joguk sérelmére, mert a király szándéka, hogy e 
birtokaik ügyében teljességgel elégtételt kapjanak. D. etc. [!] 
 
K.: Ljubić IV. 50–51. (A „Commemorialium” velencei gyűjtemény alapján. 

VI. 149.) Csak éves dátummal. Eszerint hátlapján címzés volt Zára 
rector-ainak, tanácsának és közösségének. 

 
 
581. 1362. 
[I.] Lajos király átírja a Petrina-i királyi hospeseknek [IV.] Béla király 1240. 
évi oklevelét a kiváltságaikról (l. Reg. Arp. 697–698. számok között). 
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R.: F. IX/3. 313. (Fejérvári III. 153. szám alapján.) 
 
 
582. [1]362. Zágráb 
……… tudatja, hogy azon pert, amit a csázmai káptalan idézőlevelének ……. 
Lilium nemes asszony, ……. özvegye …… ezen asszony leányai: …..kana, Wrana 
és Margund ……..fia: András ellenében ……. oct. B. ……… királyi írásos pa-
rancsból a …… hadoszlás 15. napjára halasztja el. D. Zagrabie, 8. …….. 362. 
 
E.: Dl. 103 312. (Batthyány cs. lt. j. n.)  Papír, aminek a fele hiányzik. Hátlap-

ján azonos kéztől tárgymegjelölés részlete (pro Andrea filio Johannis et 
….. Stephani contra nobilem dominam ……. vocatam relictam Nicolai 
……. Bartholomei et filias ……. ad quindenas residencie ex…….. regii 
prorogatoria), valamint kerek zárópecsét körvonala. 

 
 
583. [1362.] 
A Lelez-i konvent [1362.] évi, a 315. és 316. számú oklevéllel azonos tartal-
mú tudományvevő oklevele.  
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. jan. 15. > Váradi kápt., 1381. júl. 17. Dl. 

5184. (NRA. 792. 4.)  
 
 
584. 1362. 
A kalocsai káptalan 1362. évi privilegiális oklevele, ami átírta saját, 1324. évi 
oklevelét (l. Anjou-oklt. VIII. 597. szám). 
 
Tá.: Bebek Imre nádor, 1374. okt. 21. > Szécsényi Frank országbíró, 1407. 

jún. 7. Dl. 42 922. (Múz. Ta. Jankovich) 
 
 
585. [1362.?] 
A somogyi konvent előtt Péter fia: Máté megvallotta, hogy Magere nevű bir-
tokát 60 somogyi márkáért el akarta zálogosítani, rokonai azonban ezt tilal-
mazták, és bár ő kész volt nekik adni a birtokot, ha kifizetik azt a bírságot, 
amiben őt elmarasztalták, de mivel ezt nem tették meg, a birtokot elzálogo-
sította ezen összegért a szintén jelen levő Kulked-i Simon fiának: Miklósnak. 
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Á.: Szécsényi Frank országbíró, 1399. nov. Dl. 42 720. (Múz. Ta. Véghely) 
Hiányos és foltos.  

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1998. 28. (1362. évi dátummal, de azzal a 
megjegyzéssel, hogy az oklevél akkor, vagy nem sokkal előbb kelhetett.)  

 
 
586. [13]62. 
A somogyi konvent [13]62. évi oklevele szerint színük előtt megjelent egyrész-
ről [Kulked-i Simon fia: Miklós], másrészről [Trepk] fia Miklós fiai: Mihály 
litteratus, János, Trepk és Bertalan, valamint Trepk fia István fiai: János és 
Leukus, és Miklós a Trepk fia Péter fia: Máté által neki [60] somogyi márkáért 
elzálogosított [Magere birtokot] ezen összegért visszaadta a többieknek.  
 
Á.: Szécsényi Frank országbíró, 1399. nov. Dl. 42 720. (Múz. Ta. Véghely) 

Hiányos és foltos.  
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1998. 27. (1362. évi dátummal. A kiegészí-

tések innen származnak.) 
 
 
587. 1362. 
A Scepsi-i káptalan 1362. évi oklevele szerint Rethy-i Zeurus fia: Márton a 
Rethy birtokon a Chakankutha nevű kúttól a Chakan völgyig terjedő, királyi 
mértékkel 1 holdnyi telkét (sessio seu fundus curie), valamint 1 hold szántó-
földet a kertje mögött vérrokonság okán Gerus asszonynak [Zalusan-i Danik 
fia Pál leányának] adta örökre. 
 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1397. nov. 11. ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. I. 3. 

1. 16. (Df. 272 305.) 
       2. Bebek Detre nádor, 1397. nov. 11. SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta 

anni 1397. 10. (Df. 220 251.) Eltérő névalakjai: Rety, Chakankuta. 
 
 
588. [1362.] 
[A szepesi káptalan] stb., akik visszatérve elmondták, hogy ők stb. a Lyptov 
districtus-ban levő Ubor Banya, más néven Bocha oppidum-hoz stb. D. 16. 
die diei statucionis et introduccionis prenotate, a. d. supradicto. [1362.] 
 
Má.: Dl. 107 718. (Vegyes vétel 1978. 454.) Újkori. 
Megj.: Az stb. a Má. szóhasználata, az eredetileg szerepelt részeket ezzel kihagyta. 

A kivonat I. Lajos király márc. 28-i oklevelével (l. 117. szám) függ össze. 
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589. 1362.  
A [vasvári káptalan] 1362. évi zárt tilalmazólevele. 
 
Tá.: Vasvári kápt., 1384. aug. 3. Dl. 100 202. (Bathhyány cs. Acta Antiqua. 

Óvár. 1. 9. 6.) 
Megj.: Az oklevél tartalmáról Tá. többet nem ír, de Cheke birtokkal volt kapcsolatos. 
 
 
590. 1362. 
A vasvári káptalan oklevelében Irnusd mester és Fedele János megvették 40 
márka dénárért Wydyp birtokot Péter fia: János, Lőrinc fia: Miklós és János 
fia: Péter Wydyp-i nemesektől. 
 
R.: Molnár I., VMMK 11 (1972) 303. (Csak éves dátummal. Inventarium alapján.) 
 
 
591. 1362. 
Kálmán győri püspök a jenői monostorhoz csatolta a Tapolcha-i és 
Nagmortun-i tizedeket. 
 
R.: Molnár I., VMMK 11 (1972) 305. (Csak éves dátummal. Inventarium alapján.) 
 
 
592. 1362. Sebenico 
…. 1362 …. [I.] Lajos ….. uralkodása ….. és [Miklós,] Dalmácia és Horváto. 
(Crohacia) bánja …… idején Sebenico-ban oklevelet adtak ki. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 43. (Df. 230 488.) Közjegyzői aláírással és jellel. 

Hiányos. 
 
 
593. 1362. Prémontré 
János prémontréi apát és a premontrei rend generális káptalanja utasítja a Lelez-i 
apátot [!], hogy a rend valamely főpapjával látogassa meg az év során a rend 
Magyaro.-i (H) circaria-jában levő egyházakat, rendezze el és újítsa meg ben-
nük, amiket javítandónak talál, és tegyen jelentést a generális káptalannak. 
Rendelje el a circaria apátjainak, hogy a generális káptalanon fizetni szokott 
hozzájárulást (tallia) az akkor Franciao.-ban (regnum Francie) forgalomban 
levő pénzben vigyék v. küldjék el kiközösítés terhe alatt a köv. generális káp-
talan ülésezésekor, hogy a rend ebből tudjon fizetni privilégiumai és szabad-
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ságai megvédésére és egyéb ügyei képviseletére az ügyvédeknek (advocati) a 
pápai kúriában és másutt. Az ellentmondókat az apát egyházi fenyítékkel 
(censura) csitítsa, s ha kell, világi karhatalmat is segítségül hívhat. D. 
Premonstrati, a. d. 1362., a generális káptalan ülésezése idején. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 111. (Df. 233 719.) Hát-

lapján középkori kéztől tárgymegjelölés. 
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A 
Abafalva (villa Abba), ma 

Abovce, Sz. 319 (Gömör m.) 
Abaháza (Abahaza, Habahaza) 

339, 365, 419, 432, 450 (Zemp-
lén m.) 

Abahaza l. Abaháza 
Abaszéplak l. Széplak 
Abaújkér l. Kér 
Abaújszántó l. Szántó 
Abaújvár (Abavyuar, Abawyuar, 

Abawywar, Abvyuar, Abwyuar, 
Vyuar, Wyuar) megye 178, 233, 
281, 304, 426, 462, 467 

– megye hatósága 125 
abaújvári comes l. Péter, István 

fia; Roland 
– vicecomes l. Pál 
Abavyuar l. Abaújvár 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abawywar l. Abaújvár 
Abony (Abuyn) 461, 490 (Bara-

nya m.) 
Abovce l. Abaháza 
Ábrahám (Abram) 481 (Zala m.) 
Ábrahám l. Vörös Ábrahám  
–, notarius 216, 218 
–, Balázs fia, rozvágyi 397–398 
–, László fia 408 
– fia János, cseklészi 96 
– fia János, officialis 420, 434, 449 
– fia László, szakáli 205 
Abram l. Ábrahám 
Abran l. Ábrány 
Ábrány (Abran), ma Bükkábrány 

492 (Borsod m.) 
Abuyn l. Abony 
Abvyuar l. Abaújvár 
Abwyuar l. Abaújvár 

Acél (Acyl dict.) János mester, Já-
nos fia 451 

Achina l. Atyina 
Acus l. Ákos 
Acyl l. Acél 
Ad (Od, Ood), ma Diósad (Dioşod, 

Ro.) 23, 212 (Közép-Szolnok m.) 
Ádám, keszi plébános 448 
–, István fia 47 
adó (census, collecta, dacium, 

Gastgab, taxacio) 90, 95, 238, 
260, 286, 394, 405, 440, 497 

adómentesség 260, 286, 297–298, 405 
Adon l. Adony 
Adony (Adon, Odun), ma Nyír-

adony 425, 483 (Szabolcs m.) 
Adorján (Adrianmartir) 228 

(Vas m.) 
Adorján, officialis 54 
–, Györke fia, Mesk, István, János 

és Ivánka apja, felsőkubini 474 
– fia Kozma, szentgyörgyi 411 
– fia Pál, Bukud-i 55 
adósság 120, 297–298, 556 
Adrianmartir l. Adorján 
Agar l. Agárd 
Agárd (Agar), ma Zemplénagárd 

419, 432 (Zemplén m.) 
Agg (Ogh dict.) István, egyházas-

poroszlói 44–45, 108, 144, 507 
Ági (Agy) 359 (Somogy m.) 
Ágnes, Kohar-i István felesége 366 
Ágoston, traui 436 
– fia Ipolit, pécsváradi 79 
ágostonos generális perjel l. 

Mátyás 
– rend 74, 242, 271 
Agria l. Eger 
Agriş l. Egri 
Agy l. Ági 
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Agyagos (Agyagus) 172, 208 (Po-
zsony m.) 

– (Agyagus), folyó 208 
Agyagus l. Agyagos 
ajándék 349, 394, 501–502 
Ajka (Ayaka, Ayka) 140, 278, 

366, 399 (Veszprém m.) 
– (Ayaka, Ayka) fia András, ajkai 

140, 278 
Aka (Akay) 53 (Veszprém m.) 
akasztás (akasztófa) 42, 51, 348 
Akay l. Aka 
akó 512–513 
Ákos (Acus, Akus) mester, Mikcs 

bán fia 244, 397–398, 419, 433, 
435, 450  

– (Akus), Miklós fia, csetneki 516 
Akur fia István, rátoni 429 
Akus l. Ákos 
Alamania l. Németország 
Alap (Alaph) fia István, ajkai 140, 

278, 366 
Alap (Olup), ma Bőnyrétalap 284, 

404, 445 (Győr m.) 
Alaph l. Alap 
Alba l. Fehérvár 
– Gyule l. Gyulafehérvár 
– Iulia l. Gyulafehérvár 
– regalis l. Fehérvár 
Albanensis l. albanói egyházmegye 
albanói (Albanensis; Olaszo.) egyház-

megye 214 
Albert mester, budai olvasókano-

nok 166, 364, 467, 470  
–, osztrák herceg 4, 40, 91, 361 
–, Pál és Miklós apja, ibronyi, 

ramocsaházi 25, 395 
– fia Benedek, Wolkouch-i 101 
– fia György, tolnai főesperes, pécsi 

kanonok, modrusi 527–528 
– fia István, kálnói 416, 577 

– fiai: Miklós és Mihály, mind-
szenti 576 

Albeus l. Elbeus  
Albus l. Fehér 
aldiakónus 172 
Aleca (Alech, Alecha), szent-

andrási János felesége 143, 159 
Alech l. Aleca 
Alecha l. Aleca 
alesperes l. marcalmelléki   
Almagyar (Almagyary, Olma-

gyari) 488–489 (Borsod m.) 
Almagyary l. Almagyar 
Alman fiai: Pál és János 474 
Almás, ma Keresztényalmás (Almaşu 

Mic, Ro.) 260 (Hunyad m.) 
Almaşu Mic l. Almás 
Almisium l. Almissa 
Almissa (Almisium, Almissium), 

vár, ma Omiš, Ho. 150, 153 
almissai várnagy l. Fülöp, Ferenc fia 
Almissium l. Almissa 
Alsóapold (Apold Inferior), ma 

Kisapold (Apoldu de Jos, Ro.) 
569 (Szászföld) 

Alsócseb (Cheb Inferior), ma Nagy-
cseb (Žbince, Sz.) 438 (Zemplén m.) 

Alsócsobánka l. Csobánka  
Alsófarkastó (Olsoufarkastow), 

hn. 172 (Pozsony m.) 
Alsógyőröd l. Győröd  
Alsok (Olsuk) 284 (Győr m.) 
alsoki Szűz Mária-egyház 284 
Alsóköcsény l. Kucsin 
Alsóládony (Alsouladun), ma Tompa-

háza 221 (Sopron m.) 
Alsólendva l. Lendva 
Alsónemesapáti l. Apáti 
Alsópáhok l. Hosszúpáh 
Alsórakonca l. Rakonca  
Alsóság l. Ság 
Alsószecse l. Szecse  
Alsótőkés l. Tőkés 
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Alsouladun l. Alsóládony 
alvárnagy l. kevei, Kis Pető, nagy-

kemléki, saskői 
alvikárius l. Lampert 
Amadé (Omode) mester, János 

fia, várkonyi 172, 208, 265, 
289, 350, 406 

Ambrus fia Jakab, baráti 288 
Ampud fia Kozma 53 
Andarnuk fia Miklós, kállói officialis 

175–176 
Andich l. Andych 
András l. Beller András 
– l. Elus András 
– l. Forgács András 
– l. Kántor András 
– l. Kis András 
– l. Nemes András 
– l. Palcha András 
– l. Soc András 
– l. Tót András 
–, bacskai 419, 432 
–, bácsi káptalan klerikusa 144 
–, Birsteluk-i 472, 496, 498 
–, csobádi 523 
–, écsi 96 
–, egri káptalan subnotarius-a 449–450 
–, erdélyi éneklőkanonok 249, 530 
–, famulus 534 
–, győri káptalan karpapja, oltár-

mester 284 
–, jobbágy 42, 51 
–, kércsi 395 
–, kolozsvári molnár 563, 567  
–, leleszi konvent tagja 281, 515 
–, liszkói 236 
–, II., magyar (H) király 78, 290–

291 között, 474, 500–502 
–, marcalmelléki alesperes, hetyei 

plébános 55 

–, Mook-i 25 
–, litteratus, pelejtei 352 
–, őr, szentpéteri 465 
– mester, vasvári prépost 275 
–, veszprémi kanonok, szentjakab-

falvi plébános 448 
–, zárai apát, Mesana-i 214, 556 
–, zobori apát 267, 322 
–, zsemberi 387 
–, Ajka fia, ajkai 140, 278 
–, András fia, János apja, bethleni 368 
–, Bedench fia, Erdő és Berek 

apja, németi 80, 101 
–, Benedek fia, monoszlói 194 
–, Dénes fia, világosvári várnagy 218 
–, Egyed fia, cséfalvi 97, 265, 

289, 350, 406 
–, Fábián fia, Perbese-i 206 
–, György fia, egyházasmáléi 319 
–, György fia, tejedi 189 
–, Hermann fia, zsigrai 312 
–, István fia, Kohar-i 366 
–, István fia, tejedi 189 
–, István fia, vitkai 477–479 
–, Jakab fia, Miklós és András ap-

ja, bethleni 368 
–, Jákó fia, István és Imre apja, 

nagymihályi 146, 568 
–, Jákó fia, Lőrinc, Jákó és Mi-

hály apja, nagymihályi 568 
–, János fia 582 
–, János fia, nagyazari 43, 82 
–, János fia, tejedi 189 
–, János fia, Vrathna-i 301 
–, János fia, Zely-i 206 
–, Kelemen fia, tejedi 189 
–, Kese fia, János apja, Kalade-i 

100, 118 
–, László fia, szántói 540 
–, Lőrinc fia, Bokan-i 391, 403 
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–, Márton fia, liptói 474 
–, Máté fia, pálóci 315–316, 583 
–, Mihály fia, mindszenti 576 
–, Miklós fia 83 
–, Miklós fia, elefánti 360 
–, Miklós fia, magyi 135 
–, Miklós fia, németi 576 
–, Miklós fia, szentmártoni 157 
–, Miklós fia, tejedi 189 
–, Miklós fia, Domokos apja, 

zsennyei 206 
–, Orbán fia, szentmártoni 357 
–, Pál fia, bánvőki 97, 285 
–, Paska fia, palásti 192 
–, Péter fia, alapi 404, 445 
–, Péter fia, szentgyörgyi 168, 411 
–, Pós fia, unyomi 206 
–, Roland fia, csói 206 
–, Roland fia, hollósi 206 
–, Sándor fia 50 
– mester, Sándor fia, hevesi vice-

comes 439 
–, Sándor fia, szkárosi 561 
–, Szakállas Tamás fia 107 
–, Szalóc fia 12 
–, Tivadar fia, unyomi 206 
–, Tristian fia, Péter apja, szecsődi 457 
– fia István 22 
– fia István, bánvőki 97, 285 
– fia István, Karan-i 64, 104 
– fia István, Kyra-i 284 
– fia István, Themehaza-i 59 
– fia István, vitkai 479 
– fia János 22 
– fia János, ajkai 140, 399 
– fia János, pécsi 38 
– fia László, vitkai 479 
– fia Mihály, jékei 137 
– fia Mihály, szántói 540 
– fia Péter 284 

– fia Tamás, szerdahelyi 172, 208, 265 
– fia Wlkozlaus, Ratotich-i 500–502 
Andrásháza (Andrashaza, Anduryas-

haza) 27, 98 (Kolozs m.) 
Andrashaza l. Andrásháza 
Andreusis l. András 
Andrioli Mihály mester, zágrábi 

kanonok 264 
Anduryashaza l. Andrásháza 
Andych, vatai  97 
– (Andich), Pető fia, tejedi 208, 289 
Anna, brogyáni János leánya 415  
–, körtvélyesi Beke leánya 508 
–, Mikó leánya 169 
–, putnoki Renold leánya 561 
–, Vesszős leánya 173–174 
–, zsámboki Jakab leánya 470 
Annus, mátyusi László leánya 76 
–, Vesszős felesége 173–174 
Antal, jobbágy 495 
–, körmendi polgár 356 
–, pap 320 
–, pazdicsi várnagy 398, 450 
–, szerdahelyi kovács 161 
–, Chuetko fia 338 
–, János fia, bárcai 125, 203, 256–257 
–, László fia, kolozsvári hospes 567 
–, Lőrinc fia, Saralya-i 372 
–, Miklós fia, kolozsvári hospes 567 
–, Pető fia, újhelyi 564 
Antau l. Szántó 
Antha, Anthus fia, Miklós apja, 

tejedi 189 
Anthus, tejedi 189 
– fia Antha, tejedi 189 
antonita (Szt. Antal-) rend 440 
– preceptor l. Simon 
Apa (dict.) János, János fia, beth-

leni 368 
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apácák l. budai, Nyulak szigeti, 
óbudai, pécsi 

apát 214, 557; l. még barbacoi, 
bátai, béli, bélháromkúti, caste-
lionei, garamszentbenedeki, 
heiligenkreuzi, kolozsmonos-
tori, leleszi, pannonhalmi, pécs-
váradi, pilisi, prémontréi, top-
licai, zalavári, zárai, zobori   

Apáti (Apaty), ma Felsőapáti 
(Horné Opatovce, Sz.) 442–
443, 456 (Bars m.) 

– (Apaty), ma Zádorfalva 363 
(Gömör m.) 

– (Apaty), ma Alsónemesapáti 
389 (Zala m.) 

Apátkeresztúr l. Keresztúr 
apátnő l. óbudai  
Apaty l. Apáti 
Apetlon l. Bánfalva 
Apold Inferior l. Alsóapold 
Apoldu de Jos l. Alsóapold 
apostoli (szent)szék 9, 30, 195, 

369, 371, 471, 482, 524, 542; l. 
még pápa, pápai, római egyház  

Apród (Aprod dict.) Miklós, 
István apja 41 

– (Oproud) fia István, taródfalvi 206 
Aquilegensis l. aquileiai 
aquileiai (Aquilegensis; Olaszo.) 

pátriárka l. Lajos 
Arad (Orod) megye hatósága 388 
aradi káptalan 61 
– vicecomes l. Lökös, Roland fia 
áradás 285 
Aranas l. Aranyas 
Aranaz l. Aranyas 
Aranias l. Aranyas 
arany 106, 441, 516; l. még bulla, 

dukát, forint 
Aranyas 516 (Gömör m.) 

– (Aranas, Aranyaz) 148, 164, 
372 (Szepes m.) 

– (Aranias), folyó 486 
Aranyaspatak, folyó 540 
aranyműves 567 
Aranyosgerend l. Gerend 
aratás 395 
arbei (ma Rab, Ho.) egyházmegye 

(püspökség) 110 
– püspök 110 
Ardó (Ordou), ma Beregardó 

(Berehovo, Ukr.) 232 (Bereg m.) 
– (Ordo), ma Pelsőcardó 

(Ardovo, Sz.) 516 (Gömör m.) 
– (Ordo), ma Feketeardó (Csorno-

tisziv, Ukr.) 85 (Ugocsa m.) 
Ardovo l. Ardó 
Argentinensis l. strasbourgi 
Arnaldus de La Caussina, pápai 

collector 84, 93, 119 
Arnold, zalai comes 231 
–, Lack fia, Aranyas-i 148, 164 
– fia Mátyás, alsóapoldi 569 
– fia Miklós, szabolcsi főesperes, 

káplán 9 
Arnoldfeuld 445 (Veszprém m.) 
Árokszakadék (Arukzakadeyk), 

hn. 490 (Baranya m.) 
Arpasthou l. Árpástó 
Árpástó (Arpasthou), ma Braniştea, 

Ro. 368 (Belső-Szolnok m.) 
Arua l. Árva 
Arukzakadeyk l. Árokszakadék 
Árva (Arua), vár, ma Oravský 

Podzámok, Sz. 474 (Árva m.) 
– (Arua) megye 474 
Asop fiai: Marcell és Péter, Ara-

nyas-i 148 
Aswan, árok 172, 208 
Asszonyfalva (Azzunfolua), ma 

Győrasszonyfa 284 (Győr m.) 
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Atyina (Achina, Othna), ma 
Voćin, Ho. 22, 75 

Austria l. Ausztria 
Ausztria (Austria, ducatus 

Austrie) 4, 40, 90–92, 150, 
160, 286, 298, 333, 361, 542, 
544, 557; l. még osztrák 

Avignon (Avinion), Fro. 9, 30, 
89, 110–111, 195, 210, 214, 
259, 276, 294, 320, 338, 340–
341, 358, 371, 376, 519–521, 
524–528, 542, 546–549, 553 

Avinion l. Avignon 
Awad l. Owad  
Ajak (Ayak) 199 (Szabolcs m.) 
Ayaka l. Ajka 
Ayka l. Ajka 
Aynard fia János 453 
Azzunfolua l. Asszonyfalva 

 
B 
Baba l. Bába  
Bába (Baba), ma Hejőbába 495 

(Borsod m.) 
Babarethy l. Bábaréti 
Bábaréti (Babarethy), ma Polyán-

falu (Pol'anovce, Sz.) 312 (Sze-
pes m.) 

Babocha l. Babócsa 
Babócsa (Babocha) 220 (So-

mogy m.) 
Bábolna (Babulna), ma Bobâlna, 

Ro. 329 (Hunyad m.) 
Babulna l. Bábolna 
Bač l. Bács 
bacallarius in decretis l. Tamás 
– in legibus l. Petrus Begonis 
Bachka l. Bacska 
Bachuna, Vak Endus fia, Sándor 

apja, zsennyei 206 
Bačinci l. Hosszúbács 
Bačka l. Bacska 

Bács, város, ma Bač, Sze. 471, 
482 (Bács m.) 

bácsi dékán l. István 
– egyházmegye 471 
– főesperes l. Miklós 
– káptalan 45, 144, 471, 482 
– olvasókanonok l. Miklós 
– őrkanonok l. Péter 
– prépost l. Catho László 
Bacska (Bachka), ma Bačka, Sz. 

419, 432 (Zemplén m.) 
Badaló (Bodolou), ma Badalovo, 

Ukr. 25, 200, 232, 480 (Bereg m.) 
Badalovo l. Badaló 
Bagana fiai: György és János, pa-

lásti 192 
Bagdan l. Bogdány 
Bago, putnoki Renold leánya 561 
Baj (Bay) 571 (Komárom m.) 
bajor hercegek 361 
bajor-osztrák szövetség 361 
bajvívó 310 
Baka l. Báka  
Báka (Baka), ma Szabolcsbáka 25 

(Szabolcs m.) 
Bakan (dict.) Pál, falunagy, job-

bágy 350 
Bakoch mester, Tamás fia, Turek-i 

329, 375 
Bakony (Bakon), erdő 321 
Bakonybél l. béli monostor 
Bakonypölöske l. Pölöske 
Bakou fia Miklós, Taynou-i 427 
Baksa (Baxa, Boxa), ma Koksó-

baksa (Kokšov-Bakša, Sz.) 
203, 257 (Abaúj m.) 

– (Boxa) fia Miklós 472–473 
Baktha 130 (Bereg m.) 
Bala, Lipót fia, béli 83 
Balak fia Pál 261 
Balasey fia Jakab, karcsai 96 
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Balassagyarmat l. Gyarmat 
Balatonhenye l. Henye 
Balázs l. Gudych Balázs 
– l. Kalmár Balázs 
– l. Tót Balázs 
–, képviselő 172, 208, 253  
–, nyeregkészítő 387 
–, velezdi jobbágy 95 
–, verőcei plébános, királynéi káp-

lán 105 
–, zsemberi 387 
–, Bertalan fia, famulus 356 
–, Endre fia 206 
–, István fia 47 
–, Ivánka fia, Gabanyas-i 45 
–, János fia 206 
–, János fia, Nema-i 404, 445 
–, János fia, salamoni 240 
–, Joachim fia, Peder-i 206 
–, Lipót fia, béli 83 
–, Lőrinc fia, gáti 425, 483 
–, Máté fia, tejedi 189 
–, Mojs fia, zsennyei 206 
–, Nagy Kelemen fia, pécsváradi 79 
–, Pál fia, szelestei 190 
–, Péter fia, Bokan-i 391 
–, Péter fia, körmendi polgár 356 
–, Sándor fia 206 
– fia Ábrahám, rozvágyi 397–398 
– fia Benedek 206 
– fia György, nyéki 115, 129 
– fia Jakab 396 
– fia Jakab, ajkai 140, 278 
– fia János, varsolci 212, 290 
– fia Kelemen 407 
– fia Mihály, királyi al-lovász-

mester, récsei 381, 429 
– fia Miklós, újfalvi 468, 541 
– fia Tamás, újlaki bíró 236 
– fiai: István és János, tejedi 189 

Balent l. Bálint 
Balenteleke l. Bálinttelke 
Bálint, garamszentbenedeki konvent 

tagja 101 
–, makarskai püspök 7, 20–21, 33, 

75–78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

– comes, sárosi szolgabíró 86 
– (Balent), soproni szolgabíró, 

Veyka-i 34, 491 
–, Gergely fia, Kyra-i 284 
–, Szaniszló fia 500 
– fia László, Nema-i 321, 409 
– fia Péter 224 
Bálinttelke (Balenteleke) 284 

(Sopron m.) 
Balkan l. Balkány 
Balkány (Balkan, Bolkan) 8, 71–

73 (Szabolcs m.) 
Balog (Balug dict.) János, kállói 

jobbágy 135 
– (Claudus) János, kolozsvári hos-

pes 567 
– (Balug dict.) Pál, bősi jobbágy 406  
– (Bolug dict.) Péter fia Henrik 372 
Balsa 60, 339, 365 (Szabolcs m.) 
–, montenegrói báró 317 
Baluan 414, 442 
Balug l. Balog 
Balwanut, út 445 
bambergi (Németo.) püspök l. Lipót 
Ban l. Bán  
Bán (Ban dict.) Mikcs (Mykch) 192 
bán l. boszniai, dalmát-horvát, ma-

csói, szlavón 
Banabyky l. Bányabükk 
Banateluke 368 (Belső-Szolnok m.) 
Banatska Palanka l. Haram 
banatus regni Sclauonie l. Szlavón Bánság 
– Sclauonie l. Szlavón Bánság 
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Banazlyuk l. Bányászlyuk 
Banfolua l. Bánfalva  
Bánfalva (Banfolua), ma Moson-

bánfalva (Apetlon, Au.) 284 
(Sopron m.) 

Bank fia Cheme, szentpéteri 7 
Bánpatak (Banpotaka), ma Ban-

potoc, Ro. 329 (Hunyad m.)  
Banpotaka l. Bánpatak 
Banpotoc l. Bánpatak 
Banvelke l. Bánvők 
Bánvők (Banvelke, Banwelke, 

Banwlke), ma Vlky, Sz. 97, 
285 (Pozsony m.); l. még Vők 

Banwelke l. Bánvők 
Banwlke l. Bánvők 
Banya l. Bánya  
Bánya (Banya) 250 (Nyitra m.) 
Bányabükk (Banabyky), ma 

Vâlcele, Ro. 12 (Torda m.) 
Bányászlyuk (Banazlyuk), hn. 

12 (Torda m.) 
Baraat l. Barát 
Baraath l. Barát 
Baraba 454 (Valkó m.) 
Baracska (Barakcha), ma 

Barsbaracska (Bardoňovo, Sz.) 
305 (Bars m.) 

Baragyan l. Brogyán 
Barakcha l. Baracska 
Barana l. Baranya 
Baranjsko Petrovo Selo l. Peterd 
Baranya (Barana) megye 44–45, 

108, 144, 359, 417, 461, 490, 507 
– megye hatósága 507 
baranyai comes l. Miklós macsói bán 
– vicecomes l. Demeter, Miklós fia 
Barát (Baraat, Baraath, Barathy) 

288, 313 (Somogy m.) 
Barathkuth l. Barátkút 
Barathy l. Barát 
Barátkút (Barathkuth) 360 

(Nyitra m.) 

Barátudvar l. Újudvar 
barbacoi apát l. Marinus 
– Szt. István-monostor és konvent-

je 110 
Barbatus l. Szakállas 
Barca l. Bárca 
Bárca (Barcha, Molnusbarcha), 

ma Barca, Sz. 125, 203, 256–
257 (Abaúj m.) 

Barcha l. Bárca 
Bardejov l. Bártfa 
Bardfa l. Bártfa 
Bardoňovo l. Baracska 
Bardus (dict.) János, pécsváradi 79 
Barleus, baráti 288, 313 
Barlyad 417 (Baranya m.) 
Barnabás, János fia, hosszúmezei 151 
– fia Demeter, harói 329 
– fia Márk, gönyűi 304 
Barnowzh 252 (Zágráb m.) 
báró 21, 66–67, 84, 150, 206–

207, 231, 243, 297–298, 308, 
317, 350, 385, 401, 412, 416, 
457, 474, 493, 499, 501–502, 
522; l. még királyi tanács, 
magnificus 

Bars (Bors, Burs) megye 307, 
442–443, 455 

barsi comes l. János, Lőrinc fia 
– szolgabíró 307 
Barsbaracska l. Baracska 
Barsfüss l. Füss 
Bartal fia István, Iklaad-i 439 
Bartalius (Bartalyus) fia Péter 363 
Bartalyus l. Bartalius 
Bartfa l. Bártfa 
Bártfa (Bartfa, Bardfa, Bart-

pha), város, ma Bardejov, Sz. 
506 (Sáros m.) 

Barthoman (Brathoman), Pál fia, 
Bratetych-i 500–502 

Bartpha l. Bártfa 
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Basko l. Sipos Blasko 
bátai (Batha; ma Bátaszék) 

monostor 2 (Tolna m.) 
– apát l. Fábián 
Bátaszék l. bátai monostor 
Batha l. bátai monostor 
Bathua 208  
Bathyan l. Battyán 
Bathyna 264 (Varasd m.) 
–, patak 264 
Bator l. Bátor 
Bátor (Bator, Batur), ma Nyír-

bátor 121, 170, 274, 425, 483 
(Szatmár m.) 

Batur l. Bátor 
Battyán (Bathyan), ma Bot'any, 

Sz. 419, 432 (Zemplén m.) 
Baumgarten im Burgenland l. Pamgort 
Baxa l. Baksa 
Bay l. Baj 
Bayla 263, 272, 536 (Krassó m.) 
Bazin (Bozyn), vár, ma Pezinok, 

Sz. 512–513 (Pozsony m.) 
Bebek (Bubek) Domokos, Bebek 

István országbíró, Bebek György 
királynéi tárnokmester, Bebek 
Miklós szabolcsi comes és Domo-
kos csanádi püspök apja 35, 52 

– Domokos l. még Domokos 
csanádi püspök 

– (Bubeek, Bubek) György mes-
ter, Bebek Domokos fia, ki-
rálynéi tárnokmester, liptói 
comes 25, 35, 52, 57, 169, 200, 
232, 287, 457, 480, 488, 559 

– (Bubeek, Bubek, Bwbek) István 
comes, Bebek Domokos fia, or-
szágbíró 7, 20–21, 24–25, 28, 33, 
35, 48, 52, 75–78, 96–97, 115, 
129, 138, 168, 172, 179, 198–199, 
200, 206, 208, 226, 232, 238, 242–

243, 253, 283–285, 288, 304, 318, 
328, 334, 347, 349, 354–355, 368, 
387, 393–394, 399, 401, 405, 407, 
411, 416, 428–429, 470, 474–479, 
484, 489, 493–495, 506, 509, 533, 
535, 540, 555, 562, 574, 577, 579 

– (Bubek dict.) Miklós mester, 
Bebek Domokos fia, szabolcsi 
comes 52, 175 

Bech, hn. 191 (Pilis m.) 
Bechew, adi 212 
Beclean l. Bethlen 
Bécs (Wienn, Wienna), város, 

ma Wien, Au. 4, 87, 160, 162, 
271, 333; l. még dénár 

Becsei Töttös l. Töttös 
– Vesszős l. Vesszős 
Bécsújhely l. Újhely 
Bede, Jakab fia, királyi ifjú 261 
Bedench, András apja, németi 80 
Beder, pécsváradi 79 
Bedethelky 380 (Szatmár m.) 
Beel l. Bél, béli monostor 
Begna 243 (Kőrös m.) 
Békásmegyer (Bekasmeger, Bekas-

megyer, BekasMegyer, Meger), 
ma Budapest része 166, 181, 191, 
268, 335, 345, 355, 470 (Pilis m.) 

BekasMegyer l. Békásmegyer  
Bekasmegyer l. Békásmegyer 
Beke, Zygy-i 305 
–, Feldruh fia, Margit és Katalin 

apja, olaszi 62, 339, 365 
–, Mihály fia, Anna apja, kört-

vélyesi 508 
–, Miklós fia, kövesszarmi 206 
–, Zwylan fia, Tamás, Péter és 

Sawylka apja 514 
– fia Domokos 453 
– fia Miklós, Peel-i 46, 74 
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békebírság 8, 148, 164, 301, 505; 
l. még bírság 

Bekeu, Kerechen-i 428 
Bekew (Bodow) fia László, gen-

csi 46, 70 
Bekölc (Bukulche) 83 (Heves m.) 
Bekus, Petres fia, Gergely és György 

apja, orbovai 50 
Bél (Beel), ma Mónosbél 83 

(Borsod m.) 
Béla, IV., magyar (H) király, 

ifjabb király 109, 134, 208–
209, 231, 246, 253, 421 

Bélapátfalva l. bélháromkúti monostor 
Belch 359, 379 (Somogy m.) 
Beled fia László, Nege-i 492 
bélháromkúti (Triumfontium de 

Beel; ma Bélapátfalva) Boldog-
ságos Szűz-monostor 132–133 
(Borsod m.) 

– apát l. István 
béli (Beel; ma Bakonybél) Szt. 

Móric-monostor és konventje 
67 (Veszprém m.) 

– apát l. István 
– districtus 83 
Beller (dict.) András, pécsváradi 79 
Belső-Szolnok (Zonuk Interior) 

megye 368 
Belus fia Miklós, olaszi 60 
Belvárdgyula l. Gyula 
bencés rend 67, 110–111, 214 
Bende fia Iván, hideghéti 305 
Benedek l. Borza Benedek 
– l. Fejes Benedek 
– l. Varjú Benedek 
– 22 
–, famulus 534 
–, Gremcherouch-i 264 
–, XII., pápa 471, 482 

–, pécsváradi őrszerzetes 79 
–, perjel 172  
–, sági konvent tagja, pap 498 
–, szepesi prépost 213, 312, 372, 508 
–, váradi olvasókanonok 130, 290 
–, Albert fia, Wolkouch-i 101 
–, Balázs fia 206 
–, Bertalan fia, zsennyei 206 
–, Doncs fia, újfalvi 468, 541 
–, István fia 143 
–, István fia, váradi javadalmas, 

pap 376 
–, Izach fia, Zyman-i 14 
– mester, Lőrinc fia, csornai 428 
–, Miklós fia, mindszenti 576 
– mester, Pál fia, pozsonyi, szat-

mári és máramarosi comes 77, 
85, 215–218, 424, 506  

–, Péter fia 408 
–, Péter fia, izsépi 377 
–, Túz Péter fia, keresztúri 534 
– fia András, monoszlói 194 
– fia István 271 
– fia István, Echer-i 481 
– fia István, gyórói 562 
– fia István, kevei alvárnagy 17 
– fia István, körmendi esküdt pol-

gár 206 
– fia János, damjánfalvi 287 
– fia János, szentandrási 143, 159 
– fia Pál 474 
– fia Tamás, jékei 532 
Benk fia György, Pribych-i 99 
Berbencer l. Szakállas 
Berbenche 461 (Baranya m.) 
Berchvt l. Bércút 
Bercu l. Szárazberek 
Bércút (Berchvt), út 248 
Bereck, bákai 25 
–, famulus 534 
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–, győri prépost 422 
–, zalai konvent tagja 407 
–, Dezső fia, Pok-i 122–123 
–, Miklós fia 334 
–, Nagy Péter fia 352 
–, János és Miklós apja, bátori 

121, 274 
Bereg (Beregd, Beregh, Berek) 

megye 76, 130 
beregi comes l. Pál, Lack fia 
Beregardó l. Ardó 
Beregd l. Bereg 
Beregdaróc l. Daróc 
Beregh l. Bereg 
Beregszász l. Lampertszásza 
Berehovo l. Ardó 
Berehovo l. Lampertszásza 
Berek (Berk, Beruk), András fia, 

németi 80, 101 
– l. Bereg 
Beremen l. Beremend 
Beremend (Beremen, Beremyn) 

461, 490 (Baranya m.) 
Beremyn l. Beremend 
Berench l. Berencs 
Berencs (Berench), ma Rétköz-

berencs 198 (Szabolcs m.) 
Bergel (dict.) Mihály mester, gal-

góci officialis 250 
Berizlaus fia Márton 537 
Berk l. Berek 
Berkesz (Berkez) 57 (Szabolcs m.) 
Berkez l. Berkesz 
Bernolákovo l. Cseklész 
Bersen 359 (Tolna m.) 
Bertalan 582 
–, pécsi püspök 134 
–, traui püspök 21, 33, 75–78, 

138, 168, 238, 242, 253, 318, 
354–355, 411, 506 

– comes, Bertalan fia, kolozsvári 
bíró 180 

–, Miklós fia, magyari 586 
–, Pál fia, szörcsöki 140 
–, Péter fia, nevegyi jobbágy 38 
–, Sándor fia, bábaréti 312 
– comes, Stark fia, Bertalan apja, 

kolozsvári polgár 180 
– fia Fekete István, famulus 541 
– fia István, veglai, modrusi és 

gecskei comes 413  
– fia János, daróci 440 
– fiai: Miklós és János, várjob-

bágyok, dobai 318 
– fiai: János, László és Balázs, 

famulusok 356 
– fiai: Benedek és János, zsennyei 206 
Beruenna, patak 264 
Beruk l. Berek 
Besefolua 206 (Vas m.) 
BesenewzenthMarthun l. Szentmárton 
Beszterce (Bistricia), ma Bistriţa, 

Ro. 249 (Szászföld) 
– (Bezterche) 369 
betegágy (betegség) 64, 104, 474 
Bethleer l. Betlér 
Bethlen, ma Beclean, Ro. 368 

(Belső-Szolnok m.) 
Bethler l. Betlér 
Betler l. Betlér 
Betlér (Betler, Bethleer, Bethler), 

ma Betliar, Sz. 112 (Gömör m.)  
Betliar l. Betlér 
Beuldre (Buldre dict.) Mihály 

mester, lippai sókamara-ispán 
120, 429 

Beus l. Bős 
bevezetés főesperességbe 528 
– kanonokságba 195, 527 
– káptalani tisztségbe 546 
Bew l. Bőcs 
Bews l. Bős 
bicellum 570 
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Bihar (Byhor) megye 393 
bihari comes l. Kont Miklós 
– vicecomes  205 
Bihardiószeg l. Diószeg 
Bilghez l. Bülgezd 
Biri (Byr) 73 (Szabolcs m.) 
Bíró (Birou dict.) Mihály, gégényi 59 
bíró (elfogult) 170 
– [településé] 39, 188, 200, 206, 

217, 232, 235, 311, 401, 457, 
529, 564, 566; l. még bocai, bu-
dai, debreceni, esztergomi, kassai, 
kolozsvári, körmendi, pataki, po-
zsonyi, soproni, szedlicei, szepsi, 
traui, újhelyi, újlaki, vasvári 

bírói rész (bírságból) 56, 140, 
148, 189, 203, 232–233, 240, 
284, 386–387, 389, 439, 516 

Birou l. Bíró 
bíróválasztás 501–502 
bírság (birsagium) 8, 136, 140, 

148, 164, 186, 189, 203, 206–
207, 235, 284, 325, 350, 387, 
389, 393, 416, 418, 429, 439, 
457, 468, 474, 476, 501–502, 
541, 574, 585; l. még békebírság 

– elengedése 136, 148, 301, 387, 
439, 505 

bírságlevél 416, 429, 457 
Birsteluk 472 (Nógrád m.) 
birtok adásvétele 35, 50, 52, 65, 

99, 107, 130, 134, 147–148, 
166, 181, 187, 208, 212, 290, 
364, 430, 470, 474, 485–486, 
537, 551, 580, 590 

– átadása (átengedése) 80, 88, 
101, 148, 190, 194, 196, 206, 
234, 284, 288, 389, 514 

– becslése 97, 172, 206, 208, 285, 
494, 580 

– bejárása (elkülönítése, határje-
lei emelése) 32, 70, 97, 113, 
118, 132–133, 141, 155, 168, 
172, 207–208, 243, 257, 264, 
284–285, 326–328, 347, 371, 
375, 377, 387, 403, 420, 433, 
435, 445, 449, 481, 490, 515, 
534, 539, 588 

– bérbeadása 36, 67, 497 
– cseréje 120–121, 155, 250, 474, 487 
– elfoglalása (elcsatolása, elvéte-

le) 13, 71, 75, 97, 100, 120, 
163, 165, 206, 208, 321, 339, 
359, 362, 365, 368, 379, 387, 
417, 438, 454, 494, 532 

– iktatása 11, 23, 28, 32, 57, 61, 
70, 97, 101, 118, 154–155, 185, 
191, 206–207, 242–243, 261, 
264, 283, 290, 313, 326–328, 
345–347, 351, 354–355, 387, 
403, 474, 490, 493–494, 545, 
561, 569, 572 

– jogtalan használata (termései 
elvétele) 58, 86, 165, 329, 375, 
380, 433, 435, 532 

– kiváltása 56, 88, 143, 179, 194, 
387, 494 

– lakatlan 219, 394, 396 
– lerombolása (tönkretétele) 35, 

44–45, 108, 144, 232, 329, 375, 
425, 483, 507 

– visszaadása 75, 100, 246, 368, 
381, 409, 494, 540, 561, 580, 586  

– visszaszerzése (visszavétele) 70, 
148, 164, 359, 381, 387, 409, 
429, 468, 569 

– zálogítása 80, 88, 106, 123, 
184, 187, 290, 303, 306, 366, 
381, 396, 429, 437, 494, 552, 
585–586 



  325 

birtokadomány 7, 21, 33, 60–61, 
71, 74, 77, 134, 179, 206, 219–
220, 231, 242, 246, 252, 261, 
268, 288, 349, 370, 424, 430, 
437, 447, 469, 471, 474, 482, 
555, 571, 587 

birtokba bevezetés 23, 71, 185, 
191, 205, 345–346, 351, 474, 
508, 555, 577 (15 napra), 588 

birtokosztály 95, 122–123, 189, 
233, 240, 243, 254, 256, 283–
284, 302, 310, 313, 347, 357, 
387, 446, 451, 499, 516, 568 

Bistricia l. Beszterce 
Bistriţa l. Beszterce 
Bisztrica (Byztriche), vár 264 

(Zágráb m.) 
Bizerei (Byzzere-i dict.) János 388 
blagaji (Blagay) comes l. Duym 
Blagay l. blagaji comes 
Blasko l. Sipos Blasko 
Blina l. Blinja 
Blinja (Blina), Ho. 252 (Zágráb m.) 
Bo l. Csehország 
Bobâlna l. Bábolna 
Bobmal 486 (Torda m.) 
Boca (Bocha, Ubor Banya), város, 

ma Szentivánboca (Nižná Boca, 
Sz.) 117, 588 (Liptó m.) 

bocai bíró 117 
Bocha l. Boca 
Bochk fiai 474 
Bod (Bud) fia László, tusai 468, 541 
Bodigazzunfolua l. Boldogasszonyfalva 
Bodmer l. Budmér 
Bodoch, Ilona apja, Nema-i 53 
Bodolou l. Badaló 
Bodomer l. Budamér 
Bodon l. Bodony 
Bodony (Budun) 269 (Szabolcs m.) 
– (Bodun) 201 (Valkó m.)  
– (Bodon) fia Kaydan 157 

Bodou fia István, Konkol-i 44, 108 
Bodow l. Bekew 
Bodrog (Bodrogkuz), folyó 419, 

432–433 
– (Bodrugh) 284  
Bodrog (Budrug) megye 58 
– megye hatósága 58  
bodrogi szolgabíró l. János, László 

fia; Mikola, Fülöp fia; Pál, Lő-
rinc fia 

– vicecomes l. Miklós, Pál fia 
Bodrogkuz l. Bodrog 
Bodrogolaszi l. Olaszi 
Bodrogszentes l. Szentes 
Bodrugh l. Bodrog 
Bodun l. Bodony 
Bodur fia István, telekesi 206, 356 
Bogdan 22 
– fia János, Brochina-i 500–502 
Bogdány (Bagdan), ma Nyírbog-

dány 25, 485 (Szabolcs m.) 
Bogoe de Preraça, kurzolai 353 
Bohúňovo l. Lekenye 
Bokan (Bokon) 391, 403  
Bokon l. Bokan 
Bol' l. Boly 
Boldogasszonyfalva (villa B. 

virginis) 559 (Liptó m.) 
– (Bodigazzunfolua), ma Vasboldog-

asszony 206 (Vas m.) 
Bolkan l. Balkány 
Bolkfoluavnyan l. Unyom 
Bolthosan 96 (Pozsony m.) 
Boly (Buly), ma Bol', Sz. 397–398, 

419, 432, 438 (Zemplén m.) 
Boncnyíres l. Nyíres 
Bonţ l. Nyíres 
bor 186, 191, 236, 248, 512–513, 567 
Borfalua 523 (Borsod m.) 
Borinus 150 
borjú 512–513 
Bornowos 500–501 (Zágráb m.) 
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Borosjenő (Borosyeneu, Borus-
yeneu, Borusyenew), ma Pilis-
borosjenő 172, 208 (Pilis m.) 

Borosyeneu l. Borosjenő 
Borouni dol, völgy 500 
Bors l. Bars 
Borsa, ma Nagyborsa (Hrubá 

Borša, Sz.) 517 (Pozsony m.) 
Borsad l. Borsod 
Borsod 369, 471, 482 (Borsod m.) 
– (Borsad, Borsud) megye 83, 95, 

132–133, 377 
– megye hatósága 18 
borsodi comes l. Cudar Péter 
borsovai (Borsua; ma Borzsava, 

Ukr.) főesperes l. Domokos, János 
Borsua l. borsovai főesperes 
Borsud l. Borsod 
Borusyeneu l. Borosjenő 
Borusyenew l. Borosjenő 
Borza (dict.) Benedek, Zedech-i 551 
– (dict.) Péter, Zedech-i 551 
Borzsava l. borsovai főesperes 
Bosan l. Bossány 
Bosanska Krupa l. Krupa 
Bošany l. Bossány 
Bossány (Bosan), ma Nagybossány 

(Bošany, Sz.) 147 (Nyitra m.) 
Bossina l. boszniai bán 
boszniai (Bossina) bán 16 
– egyházmegye (püspökség) 547–548 
– káptalan 44, 108, 546–549 
– püspök l. Péter 
Bot'any l. Battyán 
Both (dict.) Egyed, jobbágy 302 
– fia János, ludasi 569 
Bothludasa l. Ludas 
Botyan 53 (Komárom m.) 
Boxa l. Baksa 
Boyaz 429 (Kraszna m.) 
Bozyn l. Bazin 
Bőcs (Bew, Bulch) 120, 158 (Aba-

új m.) 

Bőnyrétalap l. Alap 
Bős (Beus, Bews), ma Gabčíkovo, 

Sz. 172, 406 (Pozsony m.) 
Braniştea l. Árpástó 
Branolch 396 (Zaránd m.) 
Branolch-i Szt. Miklós hitvalló-

egyház 396 
Braşov l. brassói dékán 
brassói (Brassou, Brassow; ma 

Braşov, Ro.) dékán l. Miklós 
Brassou l. brassói dékán 
Brassow l. brassói dékán 
Bratetych (Bratotich) 500–502 

(Zágráb m.) 
Brathoman l. Barthoman 
Bratislava l. Pozsony 
Bratotich l. Bratetych 
Braysa fia Endrey, Pribych-i 99 
– fia Iván, Dolech-i 502 
Brebrouch 99 (Zágráb m.) 
Brestilyn, János fia, kolozsvári 

hospes 567 
Brezina l. Kolbása 
Brigaud (dict.) János, esztergomi 

kanonok 195 
Brochina (Brochine) 500–502 

(Zágráb m.) 
Brochine l. Brochina 
Brodzany l. Brogyán 
Brogyán (Baragyan), ma Brod-

zany, Sz. 415 (Bars m.) 
Bruges (villa Brugis), Belgium 

93, 119 
Bu l. Bulgária 
Bubeek l. Bebek 
Bubek l. Bebek 
Buch 98 (Kolozs m.) 
Bud l. Bod 
Buda (Budavár, castrum Budense, 

Ofen), vár és város, ma Budapest 
része 77, 85, 90–92, 94, 100, 117, 
158–159 között, 160, 162, 181, 



  327 

191, 247, 261, 359, 362, 369, 401–
402, 461, 465, 472–474 (Pilis m.); 
l. még márka  

budai bíró l. Roland 
– éneklőkanonok l. Péter 
– káptalan 20, 36, 102, 115, 129, 

166, 181, 191, 247, 261, 335, 
337, 345–346, 354–355, 364, 
426, 448, 467, 470, 472, 496, 
555, 574 

– olvasókanonok l. Albert 
– őrkanonok l. Péter 
– Szt. János-egyház és apácái 191 
Budamér (Bodomer, Budmer, 

Budumer), ma Budimír, Sz. 
139, 151, 178, 281 (Sáros m.) 

Budavár l. Buda 
Budaváralja (sub castro Buden-

si), ma Budapest része 247 
(Pilis m.) 

Budimír l. Budamér 
Budkovce l. Butka 
Budmer l. Budamér 
Budmér (Bodmer), ma Kis- és 

Nagybudmér 461 (Baranya m.) 
Budrug l. Bodrog 
Budumer l. Budamér 
Budun l. Bodony 
Bukeen fia Tamás, németi 377 
Bukouch 264 (Varasd m.) 
Bukouna, erdő 559 
Bukud 55 (Vas m.) 
Bukulche l. Bekölc 
Buky-i (dict.) Péter, újlaki esküdt 

polgár, litteratus 236 
Bulch l. Bőcs 
Buldre l. Beuldre Mihály 
bulla (arany-, ezüst-) 317  
Buly l. Boly 
Burs l. Bars 
Buthka l. Butka 

Butka (Buthka), ma Budkovce, 
Sz. 438, 515, 533 (Zemplén m.) 

Butus 86 (Sáros m.) 
Buza fia Márk, márkföldi 7 
Bükkábrány l. Ábrány 
Bükkös (Byksagh, Bykus), ma 

Németbükkös (Deutsch Bieling, 
Au.) 206 (Vas m.) 

Bükkpatak (Bykpatak), patak 559 
Bülgezd (Bylgezd), ma Bürgezd 

(Bilghez, Ro.) 429 (Kraszna m.) 
Bürgezd l. Bülgezd 
Bwbek l. Bebek 
Byhor l. Bihar 
Bykpatak l. Bükkpatak 
Byksagh l. Bükkös 
Bykus l. Bükkös 
Bylgezd l. Bülgezd 
Byr l. Biri 
Bys l. Nádasd 
Byztriche l. Bisztrica 
Byzzere l. Bizerei 

 
C 
C l. Horvátország 
Caap 545 (Nyitra m.) 
Čachtice l. Csejte 
Čakovec l. Csáktornya 
Calamar l. Kalmár 
Câmpulung la Tisa l. Hosszúmező 
Cantor l. Kántor 
Cantur l. Kántor 
Caorle (Caprulis, Caprollis), Olaszo. 

131, 211 
Capona l. Kaponya 
Caprollis l. Caorle 
Caprulis l. Caorle 
Capus l. Kapos 
Carasna l. Kraszna 
Caraso l. Krassó 
Carasow l. Krassó 
Carei l. Károly 
Casmerfalua l. Kázmérfalva 
Cassa l. Kassa 
Cassouia l. Kassa 
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castelionei apát l. Guilielmus, Miklós 
– Szt. Mária-monostor és konvent-

je 111 
Castrum l. Óvár 
– Ferreum l. Vasvár 
castrum Budense l. Buda 
Catharum l. Cattaro 
Catho (Cato dict.) László, bácsi 

prépost, káplán 369, 544, 557 
Cato l. Catho 
Cattaro (Catharum), ma Kotor, 

Montenegro 16, 116, 150, 245, 
266, 270, 273 

Čazma l. csázmai káptalan 
Çech l. Szécs 
Čechová l. Cséfalva 
Cecília, kövesszarmi Orbán leá-

nya 275 
Cecus l. Vak 
Cege (Chege), ma Ţaga, Ro. 451 

(Doboka m.) 
Cenad l. csanádi káptalan 
Cenger l. Csenger 
Cergeri Tamás 22 
Chaakan l. Csákány 
Chabai l. Csobaj 
Chabay l. Csobaj 
Chachmaz fia Miklós, engi 161 
Chahal l. Csaholy 
Chahol l. Csaholy 
Chahul l. Csaholy 
Chakankuta l. Csákánykútja 
Chakankutha l. Csákánykútja 
Chako fia Péter, leszenyei 42, 51 
Chaktornia l. Csáktornya 
Chaktornya l. Csáktornya 
Chaladgh l. Chaladh 
Chaladh (Chaladgh) 80 (Bars m.) 
Chanouch 301 (Kőrös m.) 
Chaplynyamlaka, hn. 310 (Or-

bász m.) 
Chasy 201 (Szerém m.) 
Chata fia Tamás, szentmártoni 157 
Chataber 46, 70, 207 (Vas m.) 

Chatar 372 (Szepes m.) 
Chaua l. Csáva 
Cheb Inferior l. Alsócseb 
Cheebh l. Csebi Keres 
Chef, szepetki 389 
Chege l. Cege 
Chegze (Chegzee) 388 (Arad m.) 
Chegzee l. Chegze 
Cheh l. Csehi 
Chehte l. Csejte 
Cheke l. Cséke 
Cheklez l. Cseklész 
Cheme, Bank fia, szentpéteri 7 
Chempez (dict.) Lőrinc, Owad-i 206 
Chende, vasvári polgár 311 
Chenk, famulus 282 
Chente (dict.) János 35 
Chenukfeu 213 (Szepes m.) 
Chepan l. Csépán  
Cherch (dict.) Mihály 175–176 
Cherne fia Dopa, apáti jobbágy 

442, 456 
Chernech (Cherneech), folyó 311 
–, Gerdine fia, Pernya-i hospes 109 
Cherneech l. Chernech 
Cherneuch 551–552 (Krassó m.) 
Cherneufeulde l. Csörnye 
Cherney 397–398, 419, 432–433, 

435, 450 (Zemplén m.) 
Chernozlaus fia Ponyk 502 
Chernuch l. Csörnye 
Chesău l. Keszi 
Cheufalua l. Cséfalva 
Cheufolua l. Cséfalva 
Chidea l. Kide 
Chilth (Chylth), folyó 172, 208 
Chimindia l. Kéménd 
chirographálás 60, 65, 95, 126–

127, 155, 166, 189, 257, 275, 
364, 430, 437, 470, 474, 545 

Chmel'ovec l. Komlós 
Chobad l. Csobád 
Chobay l. Csobaj 
Choby l. Csab 
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Chokua l. Csokva 
Chorba l. Csorba 
Chorna l. Csorna 
Chou l. Csó 
Chouk fia János, szekcsői várnagy 2 
Chrevatia l. Horvátország 
Christian l. Cristian 
Chubanka l. Csobánka 
Chuetko fia Antal 338 
Chuey fia Pál, szucsáki 563, 567 
Churn, Rutger fia 440 
Churta 536 (Krassó m.) 
Chuuch l. Csúcs 
Chuz l. Csúz 
Chwz l. Csúz 
Chybak fiai: Mihály és János, 

palotai 576 
Chychescelo, telek 310 (Orbász m.) 
Chychkezenthmartun l. Szentmárton 
Chychou l. Csicsó 
Chylth l. Chilth 
Chyndice l. Hind 
Chyser 576 (Ung m.) 
Chythnik l. Csetnek 
Chythnyk l. Csetnek 
Chytnyk l. Csetnek 
Chyurch (dict.) Pál 255 
Cibale fia János 22 
Ciceu l. Csicsó 
Ciubanca l. Csobánka 
Ciubăncuţa l. Csobánka 
Çiucus l. Giuchus 
Çivco de Deseno l. Çive Desseni 
Çive Desseni (Çivco de Deseno), 

raguzai polgár 202, 296 
– de Siagotino, raguzai polgár 204 
Cividale del Friuli (Forum 

Iulii), város, Olaszo. 87, 162 
Claviger l. Kulcsár 
Clisia l. Klissza 
Clissia l. Klissza 
Cluj-Napoca l. Kolozsvár 
Clusuar l. Kolozsvár 
Co l. Kunország 
Colon l. Kolon 

comes l. abaújvári, baranyai, bar-
si, beregi, bihari, blagaji, bor-
sodi, costagnavicei, esztergomi, 
gecskei, goricai, gömöri, kevei, 
klisszai, kőrösi, krupai, krassói, 
kurzolai, liptói, máramarosi, 
modrusi, mosoni, nyitrai, pilisi, 
pozsonyi, sárosi, somogyi, sza-
bolcsi, szatmári, szerémi, szol-
noki, temesi, traui, trevisói, un-
gi, valkói, vasvári, veglai, zalai, 
zárai, zempléni, zólyomi; l. 
még Bálint, Bebek István; Berta-
lan, Bertalan fia; Bertalan, Stark 
fia; Dezső; Domokus, Danus fia; 
Drugeth Miklós, György; Jakab, 
Nagy Miklós fia; János; János, 
Péter fia; János, Uz fia; László; 
László, Musad fia; Lipót, File 
fia; Lökös, Roland fia; Lőrinc, 
Simon fia; Lukács, Márk; Már-
ton, Henyl János fia; megye 
hatósága; Mihály, Frank fia; 
Miklós, János fia; Miklós, Pál 
fia; Miklós, Ugrin fia; Novacus, 
Pál, Péter; Pető, Gergely fia; 
Renold, Roland, Sándor, Tamás, 
Trepk, Vitalis, Voyslav 

– terrestris l. István, Demeter fia 
comestabulus 22 
communis servicium 3 
condicionarius 166, 318, 465 
congregacio generalis [megyei] 

125, 412, 417, 426, 444, 452–454  
Conrad l. Konrád 
conversus 138 
Corbauiensis l. korbáviai 
Corlatfalua 56  
Coruska l. Koruska 
Coşeiu l. Kusaly 
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costagnavicei comes l. Petow 
Crapina, folyó 264 
Crasso l. Krassó 
Crassou l. Krassó 
Crempnic l. Körmöcbánya 
Crestur l. Keresztúr 
Cris l. Kőrös 
Crisan, Maren fia, gréci polgár 99 
Crisium l. Kőrös 
Crisius fia Péter, nádori protho-

notarius 326–328 
Cristian (Christian), Cristian fia, 

keresztényszigeti 569 
–, Hank, Miklós és Erzsébet apja, 

fülefalvi 213 
– (Christian) fiai: János és Cris-

tian, keresztényszigeti 569 
– l. Keresztényfalva, Kereszténysziget 
Cristilin, kolozsvári hospes 567 
Croacia l. Horvátország 
Crohacia l. Horvátország 
Crope l. Krupa 
Cropelin (dict.) Henrik, lengyel 

királyi notarius, iuratus  333  
Crouacia l. Horvátország 
Crupa l. Krupa 
Cudar (Zudar, Zudor, Zwdor) 

György mester, Domokos fia, 
bőcsi 120–121, 154–155, 158, 
226, 252, 410 

– (Zudar, Zwdor) Imre, Domokos 
fia, bőcsi 57, 120–121, 154–
155, 158, 252 

– (Zudar, Zudor, Zwdor) István 
mester, Domokos fia, bőcsi 57, 
71–72, 120–121, 154–155, 158, 
226, 252, 410 

– (Zudar, Zwdor) János, Domokos 
fia, bőcsi 57, 120–121, 154–
155, 158, 252 

– (Zudar, Zwdor) Mihály mester, 
Domokos fia, bőcsi 57, 120–
121, 154–155, 158, 226, 252 

– (Zudar) Miklós mester, Domokos 
fia, királyi ifjú, bőcsi 217–218 

– (Zudar, Zudor, Zwdar, Zwdor 
dict.) Péter mester, Domokos 
fia, királyi pohárnok- és udvar-
mester, borsodi comes, bőcsi 7, 
20–21, 33, 57, 71–72, 75–78, 
120–121, 138, 154–155, 158, 
168, 226, 238, 242, 252–253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
410–411, 506, 510 

– (Zudar, Zudor, Zwdor) Simon 
mester, Domokos fia, bőcsi 120–
121, 154–155, 158, 252, 410 

Culuswar l. Kolozsvár 
Cupa l. Kupa 
Curçola l. Kurzola 
curia Regis l. Királytelke 
Cybberke l. Erzsébet 
Cybonium 471  
Csab (Choby), ma Csabrendek 

183 (Zala m.) 
Csabrendek l. Csab, Rendek 
Csaholy (Chahal, Chahol, Cha-

hul), ma Nyírcsaholy 121, 145, 
197 (Szatmár m.) 

Csákány (Chaakan), ma Csákány-
doroszló 206 (Vas m.) 

– (Chakan), völgy 587 
Csákánydoroszló l. Csákány 
Csákánykútja (Chakankuta, Cha-

kankutha), kút 587 
Csáktornya (Chaktornia, Chak-

tornya), vár, ma Čakovec, Ho. 
461, 490 (Zala m.) 

csáktornyai várnagy l. Kulacs 
Domokos 
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csanádi (ma Cenad, Ro.) káptalan 
228, 396, 430 (Csanád m.) 

– püspök l. Domokos 
Csáva (Chaua), ma Stoob, Au. 

407 (Sopron m.) 
csázmai (ma Čazma, Ho.) kápta-

lan 107, 138, 141, 224, 514, 
537–538, 582 (Kőrös m.) 

Csebi (Cheebh-i dict.) Keres, 
körmendi esküdt polgár 206 

Cséfalva (Cheufalua, Cheufolua), 
ma Čechová, Sz. 97, 265, 289, 
350, 406 (Pozsony m.) 

cseh (Boemus) 196 
– király l. Károly  
Csehi (Cheh), ma Kálmáncsa 220 

(Somogy m.) 
Csehország (Bo, partes Bohe-

mie) 367, 542 
Csejke l. Cséke 
Csejte (Chehte), vár, ma Čach-

tice, Sz. 65 (Nyitra m.) 
csejtei várnagy l. Péter, István fia 
Cséke (Cheke), ma Csejke (Eisen-

berg an der Pinka, Au.) 589 (Vas m.) 
Cseklész (Cheklez), ma Bernolá-

kovo, Sz. 96, 517 (Pozsony m.) 
Csempeszkopács l. Kopács 
Csenger (Cenger) 170, 323–325 

(Szatmár m.) 
Csengersima l. Sima 

Csépán (Chepan) fia Tamás 190 
Cserhátsurány l. Surány 
Csetnek (Chytnyk, Chythnyk), 

ma Štítnik, Sz. 516 (Gömör m.) 
– (Chythnik, Chythnyk), folyó 516 
csetneki Boldogságos Szűz-egyház 516 
Csicsó (Chychou), vár, ma Ciceu, 

Ro. 368 (Belső-Szolnok m.) 
Csilizpatas l. Patas 

Csó (Chou), ma Nemes- és Puszta-
csó 206 (Vas m.) 

Csobád (Chobad) 523 (Abaúj m.) 
Csobaj (Chabai, Chabay, Cho-

bay) 76, 175–176 (Szabolcs m.) 
Csobánka (Chubanka), ma Alsó- 

és Felsőcsobánka (Ciu-banca és 
Ciubăncuţa, Ro.) 35 (Belső-
Szolnok m.) 

Csokva (Chokua), ma Csokva-
omány 132–133 (Borsod m.) 

Csokvaomány l. Csokva, Omány 
Csonka (Mankus) Hench, újlaki 

esküdt polgár 236 
csonkítás 50, 232, 235 
Csorba (Chorba dict.) Tamás, bos-

sányi 147 
Csorna (Chorna) 428 (Sopron m.) 
Csornotisziv l. Ardó 
Csörnye (Cherneufeulde, Cher-

nuch), ma Szemerecsörnye 11 
(Zala m.) 

Csúcs (Chuuch), ma Maroscsúcs 
(Stâna de Mureş, Ro.) 486 (Fe-
hér m.) 

Csúz (Chuz dict.) János mester, 
dalmát-horvát bán 34, 243, 264 

– (Chwz dict.) János mester, szán-
tói 565 

Csütörtökhely (Quintumforum), 
ma Spišský Štvrtok, Sz. 143, 
159 (Szepes m.) 

 
D 
Da l. Dalmácia 
Dăbâca l. Doboka 
Dada, ma Tiszadada 438, 515, 

533 (Szabolcs m.) 
Dalmácia (Da, regnum Dalma-

cie, Sclauonia) 7, 222, 511; l. 
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még dalmát-horvát bán, Tenger-
mellék 

dalmát-horvát bán l. Csúz János; 
Miklós, szécsi 

– bírótársai 243 
– embere 243 
– prothonotarius-a l. Jakab 
Daman, tejedi 189 
Damand 44 (Valkó m.) 
Damas (dict.) Fábián, visegrádi 

polgár 246 
Damianfalua l. Damjánfalva 
Damianmal l. Damjánmál 
Damján, újlaki polgár 236 
– (Demian) fia Péter, damjánfalvi 258 
Damjánfalva (Damianfalua, 

Damyanfolua, Demenfeulde, 
Demyanfalua), ma Deménfalu 
(Demänová, Sz.) 169, 258, 287 
(Liptó m.) 

Damjánmál (Damianmal), hegy 448 
Damyanfolua l. Damjánfalva 
Dan l. Dány 
Danch, patak 233 
Daniel Johannis, zárai 531 
Danik fia Pál, zsaluzsányi 587 
Danus fia Domokos, zsigrai 487 
Dány (Dan) 208 (Pest m.) 
Daróc (Darouch), ma Beregdaróc 

137 (Bereg m.) 
– (Daroch), ma Tibolddaróc 492 

(Borsod m.) 
– (Darouch), ma Šarišská Dravce, 

Sz. 493–494 (Sáros m.) 
– Daróc (Droucz), ma Szepes-

daróc (Dravce, Sz.) 440 (Sze-
pes m.) 

Daroch l. Daróc 
Darouch l. Daróc 
de Çernotta Máté l. Máté 

– Matafaris (Mathafaris ~ Matafarris ~ 
Matafarro) Miklós l. Miklós zárai 
érsek 

– Surdis János l. János egri prépost 
Debe, Kozma fia, liszkai 236 
Debrad' l. Debrőd 
Debrecen (Debrechen) 235, 438, 

515, 533 (Bihar m.) 
debreceni bíró l. Miklós, Péter fia 
Debreg l. Debrőd 
Debregh l. Debrőd 
Debregyerdew l. Debrődierdő 
Debrőd (Debreg, Debregh), ma 

Debrad', Sz. 248 (Abaúj m.) 
Debrődierdő (Debregyerdew), 

erdő 248 
Deda fia Márton 430 
Dedinka l. Kürt 
– pri Dunaji l. Sáp 
Dees l. Dés 
dehonestacio 66 
dékán l. bácsi, brassói, erdélyi, 

strasbourgi, vasvári, veszprémi 
Demänová l. Damjánfalva 
Demecser l. Devecser 
Deménfalu l. Damjánfalva 
Demenfeulde l. Damjánfalva 
Demeter l. Kaba Demeter 
–, jobbágy 139, 151, 178, 281 
– mester, királyi dispensator és 

kincstárnok 447, 474 
– mester, litteratus 304 
–, nonai püspök 7, 20–21, 33, 75–

78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

– mester, pozsonyi kanonok 330, 517  
–, váradi püspök 7, 20–21, 33, 

75–78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

–, versegi 208 
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–, zobori konvent tagja, pap 285, 
455–456 

–, Barnabás fia, harói 329 
–, Endre fia, Thysicha-i 310 
–, Illés fia, pölöskei 279–280 
–, Iván fia 71  
–, János fia, hosszúmezei 151, 281 
–, János fia, tejedi 189 
–, László fia, János apja, ományi 

132–133 
–, Lőrinc fia, ományi 132–133 
–, Lukács fia, lipóci 426–427, 462, 

467, 574 
–, Mihály fia, szentpéteri 33 
–, Miklós fia 83 
–, Miklós fia, bánpataki 329  
– mester, Miklós fia, baranyai vice-

comes 507 
– mester, Miklós fia, sági 55 
–, Olivér fia, Egyed apja, bog-

dányi 25, 485 
–, Radina fia, Ruycena-i 500–502 
–, Tabajd fia, tabajdi 115, 129 
–, Túz Péter fia, keresztúri 534 
– fia István, kőrösi comes terrestris 107 
– fia János 22 
– fia János, dobokai szolgabíró 567 
– fia János, kistúri 554 
– fia János, pataki bíró 529, 566 
– fia János, rendeki jobbágy 183 
– fia János, tolcsvai 65 
– fia László 23 
– fia Miklós, baksai 257 
– fia Miklós, bolyi 438 
– fia Pál, jenői nemes jobbágy 370 
– fia Péter, orbovai 427, 462 
– fia Pető, Socouch-i 424, 572 
– fiai: László és István, szepetki 389 
Demeteri (Demetery) 206 (Vas m.) 
Demetery l. Demeteri 

Demian l. Damján 
Demyanfalua l. Damjánfalva 
dénár 24, 53, 79–80, 99, 101, 

106–107, 123, 140, 147, 183, 
192–194, 213, 225, 236, 291, 
311–312, 349–350, 389, 394, 
459, 464, 501–502, 512–513, 
554, 590 

–  (bécsi) 221, 255, 278 
Dench l. Denk 
Dénes, erdélyi vajda, szolnoki 

comes 7, 20–21, 33, 75–78, 88, 
138, 168, 238, 241–243, 253, 
260, 318, 354–355, 368, 401, 
405, 411, 506 

–, krupai comes 413 
–, pelejtei 43 
–, György fia, lukácsfalvi 206 
–, Imre fia, Chanouch-i 301 
– mester, István bán fia, losonci 

306, 472–473, 496, 498 
–, Miklós fia 352 
–, Miklós fia, boldogasszonyfalvi 206 
–, Simon fia, szentszalvátori 44–

45, 108, 144, 507 
– fia András, világosvári várnagy 218 
– fia János, tejedi 189 
– fia László, Kyra-i 284 
– fia Miklós, rádóci 206 
– fia Tamás, régeni 52 
– fiai: János és Jakab, kölcsei 130 
Denk (Dhenk) fia János, lázi 575 
– (Dench) fia Sándor, nekcsei 412, 

426–427, 444, 452, 462, 467, 574 
Ders l. Derzs 
Derse (dict.) Domokos, Gereb-i 251 
Dersenye l. Derzsenye 
Derzs (Ders) 471 (Bács m.) 
derzsi prépost l. Fábián 
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Derzsenye (Dersenye, Eghazas-
dersenye), ma Drženice, Sz. 
347, 387 (Hont m.) 

Dés (Dees) 565 (Pozsony m.) 
descensus 286, 501–502 
Deseu l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Désfölde (Desfulde) 168 (Somogy m.) 
Desfulde l. Désfölde 
Detric fia Miklós, podolini polgár 

126–127 
Dettel fia Lőrinc, apáti jobbágy 

442, 456 
Deua l. Déva 
Deuecher l. Devecser 
Deuen l. Dévény 
Deutsch Bieling l. Bükkös 
Deva l. Déva 
Déva (Deua), vár, ma Deva, Ro. 

260 (Hunyad m.) 
Devecser (Deuecher), ma Deme-

cser 57 (Szabolcs m.) 
Dévény (Deuen, Dewen), ma 

Devín, Sz. 238 (Pozsony m.) 
Devín l. Dévény 
Dewen l. Dévény 
Dezső (Deseu) mester, János fia 451 
– (Deseu), Mike fia, Katalin apja 463  
– (Deseu, Desew) comes, János, 

Miklós és Bereck apja, Pok-i 
122–123, 279–280 

– (Deseu, Desew) fia Elefánti 
Mihály, elefánti 35, 52 

– (Deseu) fia Jakab, szabolcsi 
szolgabíró, csobaji 175–176 

– (Desew) fia Mihály, szárazberki 302 
– (Desew) fiai: János temesi 

comes és Domokos lovag 61 
Dhenk l. Denk 
diakónus 9, 154–155 
Diósad l. Ad 

Diósgyőr (Dyosgeur, Gyosgeur), 
vár, ma Miskolc része 492, 495 
(Borsod m.) 

Diosig l. Diószeg 
Dioşod l. Ad 
Diószeg (Dyozegh, Gyozegh), ma 

Bihardiószeg (Diosig, Ro.) 495, 
579 (Bihar m.) 

districtus l. béli, garicsi, rojcsai 
disznó 349, 394, 501–502, 567, 573 
Disznós (Gyznos, Gyznous) 414 

(Hont m.) 
Dlhé Klčovo l. Hosszúmező 
Doba, Ro. 318 (Közép-Szolnok m.) 
Doboka, ma Dăbâca, Ro. 530 

(Doboka m.) 
– 57 (Szabolcs m.) 
– megye 187, 451 
– megye hatósága 563, 567 
dobokai szolgabíró l. János, Inok 

fia; János, Demeter fia 
Dobre de Calich, raguzai polgár 353 
Dobrostyan 95 (Hont m.) 
doctor decretorum l. Johannes de 

Cabrispino, Miklós zárai érsek 
Dolech 502 (Zágráb m.) 
Dolná Seč l. Szecse  
Dolné Rykynčice l. Rakonca 
Dolný Ďur l. Győröd 
Dombow fiai: Pál, János és Máté, 

pósafalvi jobbágyok 570 
Dombro l. Dombró 
Dombró (Dombro), ma Dubrava, 

Ho. 276, 358 (Kőrös m.) 
Domokos l. Bebek Domokos 
– l. Derse Domokos 
– l. Gande Domokos 
– l. Kulacs Domokos 
– l. Ravasz Domokos 
–, Baluan-i 414, 442–443 
–, borsovai főesperes 60, 65, 95, 155 
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–, csanádi püspök (electus confir-
matus) 7, 20–21, 33, 75–78, 138, 
168, 238, 242, 253, 318, 354–
355, 368, 401, 405, 411, 506 

– mester, egri kanonok 493–494  
–, erdélyi püspök 7, 20–21, 30, 

33, 75–78, 138, 168, 238, 242, 
253, 318, 323, 354–355, 368, 
381, 401, 405, 411, 429, 506 

– mester, fehérvári kanonok 481 
–, fehérvári konvent tagja 403 
–, győri őrkanonok 422 
–, köcski pap 55 
–, nyalkai plébános 284, 445 
– mester, vasvári éneklőkanonok 275  
–, András fia, zsennyei 206 
– mester, Beke fia 453 
– comes, Danus fia, János apja, 

zsigrai 487  
– mester, Dezső fia, királyi lovag 61  
–, Fábián fia, János apja, kisfaludi 206 
–, Füle fia, keszi 128 
–, Gheche fia, jenői nemes job-

bágy 370 
–, Jakab fia, szentdomokosi 264 
–, János fia, várdai 137, 269 
–, Kaba Demeter fia 194 
–, Kilián fia, tejedi 189 
–, Marcell fia, Fülöp apja 514 
–, Máté fia, roskoványi 86 
– mester, Mochk fia, szecsei 456  
–, Miluzlou fia, Péter és Márton 

apja, revucai 474 
–, Pál fia, Nema-i 53 
–, Pál fia, palágyi 575 
–, Péter fia, kölkedi 206 
–, Pető fia, nagymezői 438, 515 
–, Salamon fia, szentmártoni 157 
–, Tamás fia, kistárkányi 419, 432 
–, Tamás fia, tejedi 189 

–, Zerechmer fia, demeteri 206 
–, Cudar Péter királyi pohárnok-

mester, Cudar István, Cudar 
Mihály, Cudar Simon, Cudar 
György, Cudar János és Cudar 
Imre apja, bőcsi 57, 120, 158  

– fia Ferenc, koltai 206 
– fia György 206 
– fia György, kehidai 183 
– fia István, főteleki, Geuluez-i 

262–263, 272 
– fia János 19 
– fia János, berencsi 198 
– fia László, szabolcsi szolgabíró, 

henyei 175–176, 226 
– fia Lőrinc, krassói vicecomes, 

harami várnagy 161, 262–263, 
272, 536 

– fia Márton 474 
– fia Márton, koksói 203 
– fia Mihály 175–176 
– fia Miklós, Lanch-i 207 
– fia Miklós, pilisi comes, viseg-

rádi várnagy 76 
– fia Pál, kemesmáli 206 
– fia Pál, kökényesi 64 
– fiai: István és Mihály 536 
– fiai: Miklós, Máté és Jakab, 

enyickei 125 
– fiai: György, István, Pál és Mik-

lós, hubói 179 
domonkos rend 253 
Donays l. Dunajec 
Donch l. Doncs 
Doncs (Donch) mester, János fia, 

macedóniai 430 
– (Donch), Leusták fia, Chaladh-i, 

kiskálozi 80, 101 
– (Donch) mester, László, János és 

István apja, zólyomi comes 474 
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– (Donch) fia Egyed, Hysfalua-i 143 
– (Donch) fiai: Benedek és János, 

újfalvi 468, 541 
Donk, Gremcherouch-i 264 
Dopa, Cherne fia, apáti jobbágy 

442, 456 
Dornow 44 (Baranya m.) 
Dorozlou fia János 136, 141 
Dorozmath l. Dozmat 
Dosa l. Dózsa 
Dozmat (Dorozmath) 206 (Vas m.) 
Dózsa (Dosa), Jakab és Pál apja, 

debreceni 438 
Drag l. Drág 
Drág (Drag), ma Dragu, Ro. 187 

(Doboka m.) 
Dragos (Dragus dict.) Hayn (Heyn), 

zsolnai polgár, soltész 349, 394 
Dragu l. Drág 
Dragus l. Dragos 
Dráva (Drawa) folyó 440  
Dravce l. Daróc 
Drawa l. Dráva 
Drienov l. Somos 
Droucz l. Daróc 
Druget l. Drugeth 
Drugeth János, nádor, kunok bírá-

ja 504 
– (Druget) Miklós comes, országbíró, 

János apja 315–316, 420, 583 
Druguzlov, jobbágy 263 
Drženice l. Derzsenye 
Dub (Dwb, Luchench, Luchunch), 

ma Dubovány (Dubovany, Sz.) 
437, 469, 517 (Nyitra m.) 

dubicai (Dubychensis; Ho.) főes-
peres l. János  

Dubovany l. Dub 
Dubovány l. Dub 
Dubrava l. Dombró 
Dubraz, Hudus-i kenéz 388 
Dubrovnik l. Raguza 
Dubychensis l. dubicai főesperes 

ducatus Austrie l. Ausztria 
Dudvágszeg (Dudwadzegh, Dud-

wagzeg) 21 (Pozsony m.) 
Dudwadzegh l. Dudvágszeg 
Dudwagzeg l. Dudvágszeg 
dukát (arany-) 202, 237, 273, 

295–296, 342–343, 373, 386, 
392, 464, 556 

Duna, folyó 191, 285 
Dunajec (Donays), folyó 503 
Dunajská Streda l. Szerdahely 
Dunasáp l. Sáp 
Dunaszekcső l. Szekcső 
Dunaszerdahely l. Szerdahely 
Duym, blagaji comes 413 
–, Miklós fia, boszniai és pécsi 

kanonok, spalatói 546, 549 
Dwb l. Dub 
Dyosgeur l. Diósgyőr 
Dyozegh l. Diószeg 

 
E 
Ebres 243 (Kőrös m.) 
Echeer l. Echer 
Echer (Echeer) 481 (Zala m.) 
Ector l. Hektor 
Ecy l. Écs 
Écs (Ecy) 96 (Győr m.); l. még 

Nagyécs 
Edelen l. Edelény 
Edelény (Edelen) 369, 471, 482 

(Borsod m.) 
Eemech fia János 451 
Efes l. efezoszi püspök 
Efesinus l. efezoszi püspök 
efezoszi (Efesinus; ma Efes, 

Töröko.) püspök l. Vilmos 
Eger (Agria), város 8, 137, 468, 

524, 541, 553 (Heves m.); l. 
még egri 

– (Egur), folyó 83 



  337 

Egerszeg (Egerzegh), ma Nyitra-
egerszeg (Jelšovce, Sz.) 360 
(Nyitra m.) 

Égerszög (Egurzeg, Egurzegh) 
535 (Torna m.) 

Egeruar l. Egervár 
Egervár (Egeruar) 255 (Vas m.) 
Egerzegh l. Egerszeg 
Eghazasdersenye l. Derzsenye 
Eghazasporozlou l. Egyházasporoszló 
Eghazasporozlow l. Egyházasporoszló 
Eghazasporuzlow l. Egyházasporoszló 
Eghazaspuruzlou l. Egyházasporoszló 
Egres (Egrus) 359 (Baranya m.) 
Egri (Eger), ma Agriş, Ro. 324 

(Szatmár m.) 
egri egyházmegye (püspökség) 

369, 471, 482, 488–489, 553 
– éneklőkanonok l. György 
– káptalan 8–9, 57, 60, 65, 83, 95, 

121, 132–133, 137, 154–155, 
239, 274, 277, 369, 398, 408, 
416, 425, 427, 449–450, 462, 
468, 471, 482–483, 488–489, 
492–495, 541, 553, 560–561, 
568, 579 

– olvasókanonok l. Imre 
– őrkanonok l. Miklós, Renold fia 
– prépost l. János 
– püspök l. Mihály, Miklós; l. 

még 239, 416, 493 
– püspök kinevezése 553 
– püspöki szék üresedésben 7–8, 

33, 20–21, 60, 65, 75–78, 95, 
137–138, 155, 168, 238, 242, 
253, 318, 354–355, 368–369, 
405, 411, 468, 493–494, 506, 
541, 553 

– püspöki vikárius l. Tamás 
– Szt. István király-oltár 462 
– Szt. Márton hitvalló-oltár 483 

Egrus l. Egres 
Egur l. Eger 
Egurzeg l. Égerszög 
Egurzegh l. Égerszög 
Egyed l. Both Egyed 
– mester, gömöri vicecomes, ke-

csői 319 
–, kaki 495 
–, lócsi 407 
–, sarmasági 212, 290 
–, turóci konvent tagja 474 
–, turóci prépost 258, 539 
–, Demeter fia, bogdányi 25 
–, Doncs fia, Hysfalua-i 143 
–, Miklós fia, budaméri 139, 151, 

178, 281 
–, Miklós fia, bükkösi 206 
–, Miklós apja, budaméri 139, 151, 178 
–, András és László apja, cséfalvi 

97, 265, 289, 350, 406 
– fia Iván 71 
– fia János, Kyra-i 284 
– fia Máté 206  
– fia Miklós, ibronyi 395 
– fia Simon, káldi 55 
– fia Tamás, szabolcsi vicecomes 

1, 59, 135, 176, 395, 485, 505 
– fiai: László esztergomi vice-

comes, Pál és Lőrinc 288, 313 
Egyházashetye l. Hetye 
Egyházasmálé (Male ecclesiastica) 

319 (Gömör m.); l. még Kismálé, Málé 
Egyházasporoszló (Eghazaspo-

rozlow, Eghazasporozlou, Eg-
hazasporuzlow, Eghazaspu-
ruzlou, Scemefolua, Sceme-
folwa, Zemefolua) 44–45, 108, 
144, 507 (Baranya m.) 

Egyházasrádóc l. Rádóc 
egyházi jog 416 
– szabadság (kiváltság) 309, 563  



 338

egyházmegye (érsekség, püspökség) 
l. albanói, arbei, bácsi, boszniai, 
egri, esztergomi, győri, kalocsai, 
Limoges-i, pécsi, veglai, veszp-
rémi, zágrábi, zárai 

Eisenberg an der Pinka l. Cséke 
eke 433, 435 
– [mérték] 60, 172, 208, 424, 474, 572 
Ekl 46, 70, 207 (Vas m.) 
Elbeus (Albeus) 274, 425 (Szat-

már m.)  
electus l. Mihály egri püspök 
– confirmatus l. Domokos csanádi 

püspök, Vilmos pécsi püspök 
Elefant l. Elefánt 
Elefánt (Elefant, Elefanth), ma Le-

fantovce, Sz. 52, 360 (Nyitra m.) 
Elefanth l. Elefánt 
Elefánti (Elephanth-i ~ Elephant-i 

dict.) Mihály mester, Dezső fia 
35, 52 

Elek, Máté fia, esztergomi kano-
nok, zágrábi pap 195 

Elephant l. Elefánti Mihály 
Elephanth l. Elefánti Mihály 
Eleusfalua l. Ellősfalva 
elfog(at)ás 29, 150, 414, 495, 579 
Elias l. Illés 
Elisius fia Miklós 22 
Elleus l. Ellős 
Ellős (Elleus) fia László, szatmári 

vicecomes, gacsályi 170, 198, 
323–325, 380 

– (Elleus) fia Miklós, szentpéteri 
74, 555 

Ellősfalva (Eleusfalua), ma He-
lesfa 64 (Baranya m.) 

előállítás 135, 265, 350 
élődíj 50, 235, 579; l. még vérdíj 
Elus (dict.) András, égerszögi 535 

elűzés (elkergetés) 44–45, 108, 
144, 251, 263, 507, 492 

Encench l. Encsencs 
Encsencs (Encench) 274 (Szat-

már m.) 
Endere fiai: Demeter és Vtolin, 

Thysicha-i 310 
Endre fia Balázs 206 
Endrey, Braysa fia, Pribych-i 99 
Endus l. Vak Endus 
éneklőkanonok l. budai, egri, er-

délyi, esztergomi, győri, szepe-
si, titeli, váradi, vasvári 

éneklőkanonoki pecsét 508 
éneklőszerzetes l. pannonhalmi, 

pécsváradi 
Enezke l. Enyicke 
Eng (Heng), város 161 (Valkó m.) 
Enyed, ma Kisenyed (Sângătin, 

Ro.) 569 (Fehér m.) 
Enyeruh 357 (Zala m.) 
Enyicke (Enezke), ma Haniska, 

Sz. 125 (Abaúj m.) 
Eperjes (Eperyes), város, ma 

Prešov, Sz. 494 (Sáros m.) 
Eperyes l. Eperjes 
Er l. Ér 
Ér (Er dict.), ér 490 
Erdel l. Erdélyi Miklós 
Erdély 308 
Erdélyi (Erdel-i dict.) Miklós fiai: 

Mátyás, János és István, kállói 235 
erdélyi alvajda l. Péter 
– alvajdai ember 329, 375, 569 
– alvajdai notarius 27 
– dékán l. Miklós, Péter 
– éneklőkanonok l. András 
– káptalan 30, 241, 249, 329, 362, 

375, 381, 530, 569 
– őrkanonok l. Roland 
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– prépost l. János 
– püspök l. Domokos 
– sókamara-ispán l. Szerecsen Jakab 
– vajda 368; l. még Dénes, Tamás 
Erdeu l. Erdő 
Erdew l. Erdő 
Erdő (Erdeu, Erdew, Eredw), 

András fia, németi 80, 101, 414 
erdő 43, 82, 88, 95, 99, 189, 220, 

234, 236, 243, 248, 260, 290, 
310, 321, 347, 387, 414, 430, 
474, 486, 490, 493, 501–502, 559 

Erdőhátkarcsa (Herdeuhaty-
karchy) 97 (Pozsony m.); l. 
még Karcsa 

Erdőhorváti l. Horváti 
Erdőmocsolya l. Mocsolya 
Eredw l. Erdő 
Eresztvény (Erezteuen) 208 

(Pest m.) 
– (Erezthuen) 33 (Valkó m.) 
eresztvény (Ereztewen, Erezthien) 

190, 257 
eretnek 547–548 
Erezteuen l. Eresztvény 
Erezthuen l. Eresztvény 
Érkenéz l. Kenéz 
Erne l. Ernye 
Erney l. Ernye 
Ernye (Erne, Erney), Mihály apja, 

ramocsaházi 25, 100 
érsek l. esztergomi, kalocsai, salz-

burgi, spalatói, raguzai, zárai 
érsekség l. esztergomi, kalocsai 
Erzsébet, Chaladh-i Leusták fele-

sége 80 
–, fülefalvi Cristian leánya 213 
–, fülefalvi Miklós leánya 213 
–, Gergely felesége 187 
–, Gergely leánya 73 
–, hegyaljai Pető leánya 234  

–, hubói Péter leánya 179 
–, körtvélyesi Beke felesége 508 
–, magyar (H) királyné, I. Lajos 

király anyja 17, 20–21, 26, 49, 
62, 66, 105, 138, 166, 181, 191, 
200, 248, 268, 287, 309, 339, 
354–355, 412, 414, 447, 470, 
474, 499, 520, 522, 529 

–, Makra-i László leánya 458 
–, mátyusi László leánya 76 
– (Cybberke), Nema-i Mihály leá-

nya 53 
–, ölbői Miklós leánya 221 
–, Jakab pozsonyi bíró leánya 13 
–, sági László leánya 430 
–, újhelyi Miklós felesége 564 
– , Zalanta-i Lőrinc leánya 60 
eskü 1, 22, 38, 55, 89, 92, 195, 

317, 350, 385, 484, 522, 529, 
566, 573, 578–579 

– földre 206, 284 
– szövegének előremondása 206 
esküdt (iurati, seniores) 39, 85, 117, 

27, 180, 188, 206, 217, 232, 236, 
248, 311, 356, 401, 442, 457, 
491, 522, 529, 566, 564 

– ülnök 454  
Esztergom (Strigonium), vár és 

város 267, 322 (Esztergom m.) 
esztergomi bíró l. Leusták, Póka fia 
– comes l. esztergomi érsek 
– egyházmegye (érsekség) 195 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– érsek 195, 364; l. még Miklós  
– érseki vikárius l. János  
– káptalan 192–193, 246, 267, 322, 

336, 351, 354, 377, 494, 554 
– Szt. István király-egyház ispotá-

lyos háza és keresztesei 128 
– várnagy l. László, Egyed fia 
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– vicecomes l. László, Egyed fia 
esztergom-előhegyi l. esztergom-szenttamási 
esztergom-szenttamási 

(esztergom-előhegyi) Szt. Ta-
más vértanú-egyház 8, 137, 
468, 471, 541 

– prépost l. Tamás 
Ewrmenes 372 (Szepes m.) 
Ewzpatak 539 (Turóc m.) 
Ewzynhaza 377 (Gömör m.) 
exterior civitas Iauriensis l. Győr 
Eyke l. Jéke 
Ezlenmegy 284 (Sopron m.) 
ezüst 12, 187, 295–296, 392, 464, 

474, 486, 516; l. még bulla 
 
F 
fa (bükk-, Byk, Cher, cser-, 

cseresznye-, dió-, fűz-, geszte-
nye-, Gudula, gyümölcs-, ha-
raszt-, Hrazt, kereszttel jelölt, 
körte, meggy, nyár-, nar, re-
kettye-, Requithye, Scil, 
Slauenon hrast, szil-, Thul, 
tölgy-, Tul, vadkörte-, Zyl) 129, 
132–133, 141, 148, 172, 234, 
243, 257, 264, 310, 347, 364, 
490, 500, 502 

Fábián l. Damas Fábián 
–, bátai apát 2 
–, derzsi prépost 471 
–, kolozsvári hospes 567 
–, Galus fia, teresztenyei 535 
–, László fia, balkányi 71–73 
– fia András, Perbese-i 206 
– fia Domokos, kisfaludi 206 
– fia Tamás, hermányi 44 
fagy (hideg) 284 
Fajkürt l. Kürt 

Fajsz (Fayz), ma Veszprémfajsz 
403 (Veszprém m.) 

falu 1, 12, 42, 49, 51, 55, 79, 85–
86, 105, 122, 125, 141, 148, 
169, 181, 187, 208, 220, 231–
232, 236, 243, 250, 260, 267, 
284, 286, 315–316, 319, 322–
323, 363–364, 369, 379–380, 
405, 414, 416–17, 426–427, 
439, 442–443, 453–454, 456, 
481–482, 488–489, 495, 503, 
516, 532, 570, 583 

falunagy 29, 34, 85, 109, 206, 216, 
362, 426–427, 462, 467, 563 

familiáris 9, 22, 38, 62, 196, 288, 
359, 402, 424, 426–428, 572 

famulus 12, 42, 51, 54, 64, 104, 
137, 145, 170, 207, 243, 250, 
282, 288, 296, 324, 334, 356, 
359, 396, 412, 416, 420, 426–
427, 442, 444, 456, 462, 467, 
495, 497, 522, 534 

Fanchka 255 (Vas m.) 
Fany l. Fony 
Farensis l. fárói püspök 
Farkad 552 (Krassó m.) 
Farkas, Gremcherouch-i 264 
– (dict.) Miklós, egyházasporoszlói 

44–45, 108, 144, 507 
– fia Miklós, csákányi 206 
Farkasfölde (Farkasfulde) 168 

(Somogy m.) 
Farkasfulde l. Farkasfölde 
fárói (Farensis, Pharensis; ma 

Hvar, Ho.) püspök l. István 
Fayz l. Fajsz 
Fedele János 590 
fegyver (kard, kopja, lándzsa, 

nyíl, pajzs, páncél, sisak, vas-
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kesztyű) 139, 151, 178, 243, 
356, 412, 444, 492, 567 

fegyverkezés 34, 356, 397–398, 
412, 419, 425–427, 432, 442, 
456, 462, 467, 567 

Fehér megye 569 
– (Albus) János, fenesi hospes 567 
Fehérvár (Alba, Alba regalis), 

város, ma Székesfehérvár 88, 
103 (Fejér m.) 

fehérvári káptalan 11, 19, 163, 
172, 208, 332, 481 

– olvasókanonok l. János 
– Szt. István király-egyház ispotá-

lyos háza keresztesei konventje 
88, 103, 157, 391, 403 

Fejes (Feyes dict.) Benedek, mind-
szenti 47 

Fekete (Niger) Imre, hosszúmezei 
468, 541 

– (Niger) István 517 
– (Feketw dict.) István, Bertalan 

fia, famulus 541 
– (Niger) László 180 
fekete oláh 113; l. még oláh 
Feketeardó l. Ardó 
Feketw l. Fekete 
Feldruh (Feuldruh), László és 

Beke apja, olaszi 62, 339, 365 
Felsőapáti l. Apáti 
Felsőcsobánka l. Csobánka 
Felsőgyőröd l. Győröd 
Felsőkubin (Feulseukulbyn, Kol-

byn, Kulbyn, Kulbin ~ Kulbyn 
Superior), ma Vyšný Kubín, Sz. 
474 (Árva m.) 

Felsőládony (Feulseuladun), ma 
Nemesládony 221 (Sopron m.) 

Felsőrakonca l. Rakonca 
Felsősajó l. Sajófő 
Felsőszecse l. Szecse 

Felsőszinyér (Zyner, Zyner superior, 
Zynyer), ma Szinyér (Svinice, 
Sz.) 410 (Zemplén m.) 

Felsőtőkés l. Tőkés 
feltörés 18, 175–176, 442, 456, 

563, 567 
Fenes, ma Szászfenes (Floreşti, 

Ro.) 563, 567 (Kolozs m.) 
Ferenc, Domokos fia, koltai 206 
–, János fia, ilmici 407 
–, Fülöp almissai várnagy apja, 

zárai 150, 153, 392, 373, 386 
– l. még Franciscus 
Ferteuvize l. Fertő 
ferto 236 
Fertő (Ferteuvize, Fertu), tó 

284, 286 
Fertu l. Fertő 
Feuldruh l. Feldruh 
Feulseukulbyn l. Felsőkubin 
Feulseuladun l. Felsőládony 
Feutelec l. Főtelek 
Fevtelec l. Főtelek 
FevTelec l. Főtelek 
Feyes l. Fejes 
Feyvtelec l. Főtelek 
Fiad 446 (Somogy m.) 
figyelmeztés (királyi szóval) 34, 

47, 146, 212, 215, 290, 368, 
416, 429, 443, 457, 577 

File l. Füle 
Filpe (Philpe) fia Miklós, szeglaki 534 
Finta (Fynta, Fyntha) fia Miklós 

416, 277, 476 
Firenze (Florentia), város, Olaszo. 

22, 542 
firenzei Szt. Lőrinc-templom 22 
Fistulator l. Sipos 
fiúsítás 76, 94, 103, 112, 391, 

415, 523,  
Florentia l. Firenze 
Floreşti l. Fenes 
fluvium Calidarum Aquarum l. Hévíz  
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Fodor (dict.) Mihály, Zalanta-i 
121, 154–155 

– (Fudur dict.) Miklós 404 
fogott bíró 12, 38, 50, 97, 107, 

140–141, 148, 161, 164–165, 
172, 203, 208, 213, 232, 235, 
243, 248, 254, 257, 279, 284–
285, 347, 364, 387, 456–-457, 
493–494, 501–502, 505, 534, 
560–561 

fogság (börtön, őrizet) 72, 175–176, 
225, 237, 245, 295–296, 350, 
373–374, 383, 414, 565, 575 

Folth l. Folt 
font 160, 441 
Fony (Fany) 120–121, 155 (Aba-

új m.) 
Forgach l. Forgács András 
Forgács (Forgach dict.) András, 

Miklós fia, lekenyei 18 
forint (arany-) 3, 8, 14, 17, 56, 65, 

73, 84, 93, 95, 119, 123, 130, 
166, 169, 179, 187, 227, 230, 
247, 290, 306, 364, 367, 396, 
430, 440, 457, 470, 484, 494, 
516, 522, 551, 560–561, 564 

Fornad, hn. 191 (Pilis m.) 
Forum Iulii l. Cividale del Friuli 
Fót (Folth) 129 (Pest m.) 
főesperes l. bácsi, borsodi, borso-

vai, dubicai, hevesi, kézdi, ko-
máromi, küküllői, ózdi, patai, 
szabolcsi, tárcai, tolnai, ungi, 
váradi, zempléni  

főesperesség l. szabolcsi, tolnai 
földbér 238, 512–513 
Főtelek (Fevtelec, FevTelec, 

Feyvtelec, Feutelec) 262–263, 
272 (Krassó m.) 

fővesztési ítélet 286, 457, 491 

Fraknónádasd l. Nádasd 
Franciaország (regnum Francie) 593 
Franciscus de Georgio, traui comes, 

királyi lovag 531, 556 
Frank fia Mihály, sárosi comes 

494, 518 
Frideric l. Frigyes 
Frigyes (Frideric), osztrák herceg 

4, 40, 91, 361 
– (Fridric), pécsváradi perjel 79 
Fudur l. Fodor 
Fulou (dict.) Mihály 175–176 
Fulzanto l. Szántó 
Furlanus János 22 
Furozeg (Furozegh), hn. 172, 208 

(Pozsony m.) 
Furozegh l. Furozeg  
futár 15, 229 
Fuzegwyz, folyó 445 
fűkötél 233, 347 
Füle (Phile) fia Domokos, keszi 128 
– (File) fiai: Lipót és Péter, béli 83 
Fülefalva (Fylefolua) 213 (Sze-

pes m.) 
Fülöp, kisfaludi 206 
–, váradi prépost 130, 290 
–, Domokos fia 514 
– (Philippus de Nosdronia) mes-

ter, Ferenc fia, almissai vár-
nagy, zárai 150, 153, 266, 270, 
273, 331, 373–374, 378, 382, 
384, 386, 390, 392, 466  

–, Péter fia, kálnói 239, 416 
– fia János, palugyai 258 
– fia Miklós 428 
– fia Mikola, bodrogi szolgabíró 58 
Fülöpháza (Phylyphaza) 516 

(Gömör m.) 
Fülpös (Philpus), Huthe fia 474 
Füss (Fyus), ma Barsfüss (Tráv-

nica, Sz.) 456 (Bars m.) 
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Füzesszentpéter l. Szentpéter 
Fylefolua l. Fülefalva 
Fynta l. Finta 
Fyntha l. Finta 
Fyus l. Füss 

 
G 
G l. Galícia 
Gaard l. Gard 
Gaath l. Gát 
Gabanyas 45 (Valkó m.) 
Gabčíkovo l. Bős 
gabona (búza, termény, zab) 156, 

186, 192–193, 244, 395, 397–
398, 414, 419, 432–433, 435, 
450, 554, 512–513, 565, 567, 578 

– felvásárlásának tilalma 156 
Gachal l. Gacsály 
Gachou, derzsenyei 347, 387 
Gachyal l. Gacsály 
Gacsály (Gachal, Gachyal) 170, 

198, 323–325 (Szatmár m.) 
Gál, Gerencher-i 321 
–, komáromi főesperes 465 
–, körmendi polgár 356 
–, János fia 335–337, 345–346, 351 
–, Paska fia, János apja, járai 12 
– fia János, zárai polgár 441 
– fia László 22 
– litteratus fia László, Wmur-i 

551–552 
Galgóc (Galgouch, Golgouch), 

ma Újvároska (Leopoldov, Sz.) 
250, 401 (Nyitra m.) 

Galgouch l. Galgóc 
Galícia (G) l. királyi privilegiális 

intitulatio 
Gálszécs l. Szécs 
Galus fia Fábián, teresztenyei 535 
Gande Domokos mester, győri 

kanonok 409 

Gara, ma Gorjani, Ho. 44–45, 
108, 201, 401, 417, 453–454, 
507 (Valkó m.) 

Garai Miklós l. Miklós macsói bán 
Garada l. Garadna 
Garadna (Garada) 125 (Abaúj m.) 
Garamladomér l. Ladomér 
Garamnémeti l. Németi 
garamszentbenedeki (Garam – 

Gron – melletti, S. Benedictus 
de iuxta Gron; ma Hronský 
Beňadik, Sz.) Szt. Benedek-
monostor és konventje 80, 101, 
173–174, 387, 414, 442–443, 
455–456, 497 (Bars m.) 

– apát l. Szigfrid 
Garamszentkereszt l. Keresztúr 
garas 83, 95, 106, 169, 375, 441 
Gard (Gaard, Gord) 112, 257 

(Abaúj m.) 
Gardak (Gordak), Geya fia, Sra-

chicha-i 500–501 
Gargow l. Görgő 
garicsi (Garigh, Garygh) konvent 

és perjele 138 (Kőrös m.) 
– districtus 537  
Garigh l. garicsi konvent 
Garygh l. garicsi konvent 
Gasztony l. Gosztony, Kövesszarm 
Gát (Gaath, Gath) 274, 425, 483 

(Szabolcs m.) 
Gath l. Gát 
Gathow, németi András felesége 

80, 101 
Gaucelm, pápai kincstárnok 3, 84, 

93, 119 
Géc (Gech, Geech), ma Magyar-

géc 68 (Nógrád m.) 
Geča l. Gecse 
Gecetheluke l. Gecseteleke 
Gech l. Géc 
Geche l. Gecse 
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Gechetheluku l. Gecseteleke 
Gecse (Geche), ma Hernádgecse 

(Geča, Sz.) 522 (Abaúj m.) 
Gecseteleke (Gecetheluke, Geche-

theluku) 485 (Szabolcs m.) 
gecskei (Gezche) comes l. István, 

Bertalan fia 
Gede, Sámson fia, Ilona apja 576 
Geech l. Géc 
Geech, Vak Endus fia, Ludeger 

apja, zsennyei 206 
Gegen l. Gégény 
Gégény (Gegen) 59 (Szabolcs m.) 
Gegus fia János, bethleni 368 
Gelednek l. Geletnek 
Geletnek (Gelednek), ma Hlinik 

nad Hronom, Sz. 456 (Bars m.) 
Gemerská Panica l. Panyit 
Gench l. Gencs, Gencsi Miklós 
Gencs (Gench), ma Gencsapáti 

46, 70 (Vas m.) 
Gencsapáti l. Gencs 
Gencsi (Gench-i dict.) Miklós 206 
Gerdine fia Chernech, Pernya-i 

hospes 109 
Gerdona (Gurdona), Jelko fia 502 
Gereb 251  
Gereben l. Greben 
Gerede l. Geregye 
Geregye (Gerede), ma Gyanó-

geregye 428 (Vas m.) 
Gerek 48  
Gerencher 321 (Veszprém m.) 
Gerend (Grend), ma Aranyos-

gerend (Luncani, Ro.) 12, 486 
(Torda m.) 

Gergely l. Gody-i Gergely 
– 231 
–, bülgezdi 429 
– mester, esztergomi kanonok 

192, 554 

– mester, vasvári kanonok 70 
–, Bekus fia, orbovai 50 
–, Jakab fia, bánvőki 97 
–, János fia 446 
–, János fia, béli 83 
–, János fia, bethleni 368 
–, János fia, rádóci 206 
–, Jób fia, Jób apja, Szil nembeli 187 
–, Kövér János fia, litteratus, ve-

lezdi 95  
–, László fia, zsennyei 206 
–, Lőrinc fia 341 
–, Lőrinc fia, henyei 231 
–, Mihály fia, geszti 232 
–, Miklós fia, felsőkubini 474 
–, Miklós fia, meggyesi 206 
–, Miklós fia, töttösi 206 
–, Mojs fia, lipóci 206 
–, Pál fia, debreceni 438, 515, 533 
–, Pál fia, officialis, Semene-i 430 
–, Sándor fia, Simon apja, zseny-

nyei 206 
–, Tamás fia 490 
–, Tamás fia, nagyfalvi 274 
–, Ubul fia, Erzsébet apja 73 
– fia György 121 
– fia György, rozsályi 198 
– fia István, henyei 461, 490 
– litteratus fia János, Cherneuch-i 

551–552 
– fia Máté, pap 
– fia Miklós 22 
– fia Péter, Owad-i 46, 207 
– fia Pető, vasvári szolgabíró, 

telekesi 165, 356 
– fia Rafain, szántói 540 
– fiai: István és Bálint, Kyra-i 284 
Gerschokay 265 (Pozsony m.) 
Geruasius, Mihály fia, vasvári 

polgár, pap 311 
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Gerus, zsaluzsányi Pál leánya 587 
Gerya l. Geya 
Geuluez (Gevluez) 272 (Krassó m.) 
Geurud l. Győröd 
Gevluez l. Geuluez 
Geya (Gerya) fia Gardak, Srachi-

cha-i 500–502 
Gezche l. gecskei comes 
Gezth 232  
Gheche fia Domokos, jenői nemes 

jobbágy 370 
Gice (Gyche), ma Hucín, Sz. 319 

(Gömör m.) 
Gilet l. Gilét 
Gilét (Gilet), János apja 424, 572 
Gímeskosztolány l. Kosztolány 
Giuchus (Çiucus), raguzai kovács 

152–153 
glogoncai (Glogoncha; ma Glo-

govnica, Ho.) Boldogságos 
Szűz-egyház 421 (Kőrös m.) 

– prépost l. Péter 
Glogoncha l. glogoncai egyház 
Glogovnica l. glogoncai egyház 
Gnaynicha 181  
Gnylnapataka, folyó 243 
God fia Miklós, szeri 560–561 
Godesalch fiai: Miklós és Men-

hard, görgői 106 
Gody-i (dict.) Gergely, újlaki 

esküdt polgár 236 
Golgouch l. Galgóc 
Golombokpataka, patak 243 
Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Good, fenesi hospes 567 
Goolch 219 (Somogy m.) 
Gord l. Gard 
Gordak l. Gardak 
goricai (Goricia; ma Gorizia, Olaszo.) 

comes 162 
Goricia l. goricai comes 
Gorizia l. goricai comes 

Gorjani l. Gara 
Gornje Sredice l. Szerdahely 
Gosztony (Gozton), ma Gasztony 

206 (Vas m.) 
Goth (dict.) Miklós 255 
Gothard l. Gothárd 
Gotthárd (Gothard) fia Lőrinc, 

budméri 461 
Gozton l. Gosztony 
Gömör (Gumur) megye 377 
– megye hatósága 319, 363 
gömöri comes l. István 
– vicecomes l. Egyed 
Gömörpanyit l. Panyit 
Gönyű (Gunuy, Gwnyw), ma Hernád-

gönyű (Gyňov, Sz.) 139, 304 
(Abaúj m.) 

Gönyüi János l. János királyi ajtón-
állómester 

Görgő (Gargow), ma Spišský 
Hrhov, Sz. 106 (Szepes m.) 

Gradoe, Senchus fivére 237, 291, 
295–296, 342–343, 373–374, 378, 
382, 384, 386, 390, 392, 459–460 

Graduch 158 
Greben (Gereben), vár 348, 431 

(Kőrös m.) 
Gréc (Grech), város, ma Zágráb 

része, Ho. 99 (Zágráb m.) 
Grech l. Gréc 
Gremcherouch 264 (Varasd m.) 
Grend l. Gerend 
Gron l. garamszentbenedeki konvent 
Gudych (dict.) Balázs, pécsváradi 79 
Guido (Guydo), toplicai apát 500–502 
Guilielmus de Sanctogermano, caste-

lionei apát 111 
Guillelmus l. Vilmos 
Gumur l. Gömör 
Gunuy l. Gönyű 
Gunya fia István, máréi 173–174 
Gurdona l. Gerdona 
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Gurgetegh 96 (Pozsony m.) 
Gurk l. Györk 
Gurke l. Györke 
Gusu l. Ludas 
Guth 71 (Szabolcs m.) 
Gutor (Gutur, Kysgutur), ma Hamuli-

akovo, Sz. 96–97, 254 (Pozsony m.) 
Gutur l. Gutor 
Guydo l. Guido 
Gwnyw l. Gönyű 
Gyabuz, tejedi 189 
gyalázkodás 442, 456–457 
gyalogos katona 216–18 
Gyanógeregye l. Geregye 
Gyarmat (Gyarmath), ma Balassa-

gyarmat 42, 51 (Nógrád m.) 
Gyarmath l. Gyarmat 
Gyche l. Gice 
gyilkosság (ölés) 83, 232, 265, 289, 

350, 356, 412, 426–427, 444, 462, 
467, 495, 522, 534–535, 579; l. 
még kerékbetörés, lenyakazás  

– szándéka 457, 529 
Gyllelmus l. Vilmos 
Gyluska 269  
Gyňov l. Gönyű 

gyóntató 210, 259, 294, 320, 
338, 340–341, 358, 376, 525 

Gyoro l. Gyóró 
Gyóró (Gyoro, Gyorou) 562 

(Sopron m.) 
Gyorou l. Gyóró 
Gyosgeur l. Diósgyőr 
Gyothab 474  
Gyozegh l. Diószeg 
Gyöngyöshermán l. Hermány 
Gyöngyöspata l. patai főesperes 
Győr (exterior civitas Iauriensis), 

város 284 (Győr m.) 
– megye 122–123, 261, 407 
győri egyházmegye (püspökség) 

259, 320 

– éneklőkanonok l. Mihály 
– káptalan 96–97, 122–123, 208, 240, 

279–280, 284, 321, 409, 422, 445 
– olvasókanonok l. Miklós 
– őrkanonok l. Domokos 
– prépost l. Bereck 
– püspök 370; l. még Kálmán 
– Szt. Péter apostol-oltár 284 
– vikárius l. Vilmos 
Győrasszonyfa l. Asszonyfalva 
György l. Bebek György 
– l. Cudar György 
– l. Nabitid György  
– l. Peder György 
– l. Sós György 
– l. Szakállas György 
–, alapi 284 
–, boszniai káptalan karpapja 108 
–, Dornow-i 44 
–, egri éneklőkanonok 60, 65, 95, 155 
– mester, egri kanonok, notarius 

132–133 
–, famulus 42, 51 
–, Gerschokay-i 265 
–, kazsui 43 
–, montenegrói báró 317 
– mester, nemcsényi 456 
– mester, nógrádi vicecomes 418 
–, pelejtei 352 
–, zárai apát 214, 556 
–, Albert fia, tolnai főesperes, pécsi 

kanonok, modrusi 527–528 
–, Bagana fia, palásti 192 
–, Balázs fia, nyéki 115, 129 
–, Bekus fia, orbovai 50 
–, Benk fia, Pribych-i 99 
–, Domokos fia 206 
–, Domokos fia, hubói 179 
– mester, Domokos fia, kehidai 183 
– mester, Gergely fia, rozsályi 121, 198 
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–, Hedric fia 136, 141 
– mester, Hektor fia, laki 123, 

279–280 
–, Imre fia 282 
–, István fia 22 
–, István fia, beremendi 461  
–, Izsák fia 363 
–, János fia, bátori 121 
–, János fia, daróci 493–494 
–, János fia, géci 68 
–, János fia, gutori 96–97, 254 
–, János fia, koltai 206 
–, János fia, leszteméri 438 
–, János fia, perkedi 458 
–, János fia, szakolyi 230 
–, János fia, Vrathna-i 301 
–, Kövér János fia, velezdi 95 
–, László fia, olaszi 339, 365 
–, Lőrinc fia, János, Katalin és 

Klára apja, ungi vicecomes, 
nagymihályi 568, 575–576 

–, Luka fia, Radoztich-i 472–473, 498 
–, Márk fia, bánvőki 97 
–, Mihály fia, damjánfalvi 169, 258 
–, Mike fia, rádóci 206 
–, Miklós fia, abafalvi 319 
–, Miklós fia, csetneki 516 
–, Miklós fia, Fanchka-i hospes 255 
–, Miklós fia, pap 259 
–, Miklós fia, szécsi 529, 566 
–, Pál fia, bánvőki 97, 285 
–, Pál fia, Nema-i 53 
– mester, Péter fia, kékkői 42, 51, 418  
–, Simon fia, Halap-i 571 
–, Wlchk fia, Pernya-i falunagy 109 
– fia András, egyházasmáléi 319 
– fia Dénes, lukácsfalvi 206 
– fia János, bátori 170 
– fia János, béli 83 
– fia János, macedóniai 430 

– fia János, piskárkosi 324–325 
– fia János, szentmártoni 219–220 
– fia Lőrinc, Zalanta-i 60 
– fia Miklós, Begna-i 243 
– fia Miklós, unyomi 206 
– comes fia Pál, zrínyi 413 
– fia Péter, Pribych-i 99 
– fiai: Sebestyén és András, tejedi 189 
Györk (Gurk) Péter 567 
– (Gyurk) fia Mihály, vasvári 

szolgabíró 457 
Györke (Gyurke, Gurke) 474 
– (Gyurke), Mihály és Adorján 

apja 474 
– (Gyrke) fia Jakab, jobbágy 505 
Győröd (Geurud), ma Alsó- és 

Felsőgyőröd (Dolný és Horný 
Ďur, Sz.) 456 (Bars m.) 

Gyrke l. Györke 
Gyula, ma Belvárdgyula 38 

(Baranya m.) 
–, szentlénárdi 206 
Gyulafehérvár (Alba Gyule), város, 

ma Alba Iulia, Ro. 429 (Fehér m.); 
l. még erdélyi káptalan 

Gyullermus l. Vilmos 
Gyurge fiai: Péter és János, tejedi 189 
Gyurk l. Györk 
Gyurke l. Györke 
Gyznos l. Disznós 
Gyznous l. Disznós 

 
H  
H l. Magyarország 
Haab 347, 387 (Hont m.) 
Haay l. haji egyház 
Habahaza l. Abaháza 
had (sereg) 131 
hadakozók 405 
– szokása 215–218 
Hadaz l. Hodász 
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hadjárat 318, 424, 571 
haji (Haay) Szt. Lőrinc-egyház 

(káptalan) 471 (Bodrog m.) 
– prépost l. Tamás 
hajó (barcha, condura, flotta, gá-

lya, lignum) 116, 131, 142, 150, 
211, 245, 266, 273, 331, 342–
343, 378, 441, 459–460, 464 

hal 497 
Halap 571 (Komárom m.) 
Halastó (Halastow), vízmeder 172 
Halastow l. Halastó 
halászóhely 50, 67, 172, 226, 250, 

284, 430 
Halman fia Péter, eperjesi hospes 494 
Hamuliakovo l. Gutor 
Haniska l. Enyicke 
Hank, szepesi szolgabíró, Ara-

nyas-i 148, 164, 372 
–, zsolnai polgár 48 
–, Cristian fia, fülefalvi 213 
Hannus l. Pomar Hannus 
–, Heltuyn fia 567 
– fia Péter 567 
Hannusfalva (Hannusfolua), ma 

Tapolyhanusfalva (Hanušovce 
nad Topl'ou, Sz.) 493–494 (Sá-
ros m.) 

Hannusfolua l. Hannusfalva 
Hanušovce nad Topl'ou l. Hannusfalva 
Haram, vár, ma Palánk (Banatska 

Palanka, Sze.) 161, 262–263, 
272, 536 (Krassó m.) 

harami várnagy l. Lőrinc, Domo-
kos fia 

Harangi (Harangy dict.) Tamás, 
Miklós fia, jobbágy 235 

harangtorony 247 
Harangy l. Harangi Tamás 
Haraszti (Harazty) 206 (Vas m.) 
Hărău l. Haró 

Harazty l. Haraszti 
Harchafalua l. Harcsafalva 
Harchaheg l. Harcsahegy 
Harcsafalva (Harchafalua) 490 

(Baranya m.) 
Harcsahegy (Harchaheg), hegy 236 
Harkyan l. Hartyán 
Harnad l. Hernádnémeti 
Harnadnempty l. Hernádnémeti 
Haró (Harow), ma Hărău, Ro. 329 

(Hunyad m.) 
Háromrevuca l. Revuca 
Harow l. Haró 
Haroyowch 310 (Orbász m.) 
Hartyán (Harkyan), ma Vác-

hartyán 129, 364 (Pest m.) 
Hassag 446 (Somogy m.) 
hatalmaskodás 34, 38, 44–45, 108, 

139, 144, 151, 175–176, 178, 
244, 251, 274, 281, 315–316, 
380, 397–398, 412, 414, 418–
419, 420, 425–427, 432–435, 
454–457, 462, 472–473, 477, 
479, 481, 483, 492, 496, 498, 
507, 563, 565, 567, 578, 583 

hatalombajban elbukás 147, 219, 
233–234, 284, 522, 575 

határjárás-registrum 264, 284 
határjel lerombolása 244, 319, 

433, 435, 455 
Havasalföld (partes Transalpine) 

33, 168 
Hayn l. Dragos Hayn 
ház (fürdőház, palacium, pince, 

stuba) 18, 29, 79, 88, 130, 148, 
161, 175–176, 186, 188, 234, 
251, 302, 322, 347, 387, 426–
427, 442, 451, 457, 462, 467, 
493, 495, 535, 563, 567, 570 

házasság 53–54, 88, 188, 300, 
344, 423, 430, 514  
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Hedric fia György 136, 141 
Heeg l. Hegy 
Heem l. Him 
Heet l. Hideghét 
Heghalia l. Hegyalja 
Heghalya l. Hegyalja 
Hegy (Heeg) 282 (Bereg m.) 
Hegyalja (Heghalia, Heghalya) 

233–234 (Zemplén m.) 
Hegyháthodász l. Hodász 
hegyvám (peregrehth) 190; l. még 

vám 
heiligenkreuzi (Au.) Szt. Kereszt-

monostor 286 
– apát l. Kálmán 
Hejőbába l. Bába 
Hektor (Ector) fia György, laki 

279–280 
– (Ector) fia János, récsei 429 
Helesfa l. Ellősfalva 
Helmec (Hemuch) 282 (Bereg m.) 
– (Helmeche) 352 (Zemplén m.) 
– (Helmech, Helmuch), ma Király-

helmec (Král'ovsky Chlmec, Sz.) 
244, 397–398, 419, 432–433, 
435, 450 (Zemplén m.) 

Helmech l. Helmec 
Helmeche l. Helmec 
Helmuch l. Helmec 
Heltin fia Mihály, kolozsvári hos-

pes 567 
Heltuyn fia Hannus 567 
Hemuch l. Helmec 
Hench l. Csonka Hench 
–, fenesi falunagy 563 
– fia János, körtvélyesi 47 
Henchman, fenesi hospes 567 
Hene l. Henye 
Henee l. Henye 
Heney l. Henye 
Heng l. Eng 
Henico, királyi familiáris, cseh 196 
Henlin, kolozsvári kovács 180 

Henrik l. Cropelin Henrik 
– (Herric) 508 
–, Balog Péter fia 372 
–, Miklós fia 371 
– (Herric) fia Albert, kolozsvári 

hospes 567 
– (Herric) fia Jakab, atyinai 75 
– (Herric) fia János 493–494 
– (Herric) fia Miklós 148 
Henul, zsolnai hospes 48 
Henzlyn, jászói konvent tagja 

419–420, 435 
Henye (Hene) 461, 490 (Baranya m.) 
– (Hene) 175–176, 226 (Szabolcs m.) 
– (Hene, Heney), ma Balaton-

henye 231 (Zala m.) 
– (Henee), ma Petőhenye 389 

(Zala m.) 
Henyl (dict.) János fia Márton, 

besztercei 249 
Herbord, János fia, ilmici 407 
Herceg (Hercheg, Herchegh dict.) 

Péter mester, Péter apja, szek-
csői 2 

herceg l. bajor, karintiai, opuliai, 
osztrák, stájer 

hercegnő l. opuliai 
Hercheg l. Herceg 
Herchegh l. Herceg 
Herdeuhatykarchy  l. Erdőhátkarcsa 
Herke, Miklós fia, péceli 326–328 
Herman l. Kis Herman 
–, kolozsvári szabó 567 
– fia Miklós, borsai 517 
– l. még Hermány 
Hermann fiai: András és Mihály, 

zsigrai 312 
Hermanovce l. Hermány 
– nad Topl'ou l. Hermány 
Hermanuagasa l. Hermány 
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Hermány (Herman), ma Sztanka-
hermány (Hermanovce, Sz.) 427 
(Sáros m.) 

– (Hermanuagasa), ma Tapoly-
hermány (Hermanovce nad 
Topl'ou, Sz.) 493 (Sáros m.) 

– (Herman) 44 (Valkó m.) 
– (Herman), ma Gyöngyös-

hermán 206 (Vas m.) 
– (Herman) fia Miklós, hermányi 206 
Hernádgecse l. Gecse 
Hernádgönyű l. Gönyű 
Hernádkak l. Kak 
Hernádnémeti (Harnad, Harnad-

nempty) 495, 579 (Zemplén m.) 
Hernetich 471  
Herric l. Henrik 
Heten l. Hetény 
Hetenolcha, tó 284 
Hetény (Heten), ma Hosszú-

hetény 79 (Baranya m.) 
Hethye l. Hetye 
Hetye (Hethye), ma Egyházas-

hetye 55 (Vas m.) 
Heueswyuar l. Heves 
Heueswywar l. Heves 
Heves (Heues, Heueswyuar, Hewes-

wywar) megye 277 
– megye hatósága 439 
hevesi főesperes l. Illés 
– vicecomes l. András, Sándor fia 
Hévíz (fluvium Calidarum 

Aquarum), folyó 20 
hévízi (ma Budapest része) 

Szentlélek-egyház 20 (Pilis m.) 
Heym l. Him 
Heyn l. Dragos Hayn 
híd 180 
Hideghét (Heet, Hydeghet, Hydeg-

heth), ma Studené, Sz. 96, 305, 
330 (Pozsony m.) 

Hidegkút (Hydegkwth) 391 
(Zala m.) 

Him (Heem, Heym), Pál apja 77, 
85, 424, 506 

Himfi Benedek l. Benedek, Pál fia 
Hind (Hynd), ma Chyndice, Sz. 

455–456 (Nyitra m.) 
hitbér 47, 80, 101, 140, 187, 194, 

209, 221, 278, 312, 389, 410, 
458, 463, 560 

Hlinik nad Hronom l. Geletnek 
hó 284 
Hodász (Hadaz), ma Hegyhát-

hodász 356 (Vas m.) 
Hodoş l. Hódos 
Hodos fia Lőrinc, szakolyi 227 
Hódos (Hudus), ma Temeshódos 

(Hodoş, Ro.) 388 (Arad m.) 
hold 148, 190–191, 234, 243, 285, 

578, 587 
Hollós (Hollous), ma Nemesrempe-

hollós 206 (Vas m.) 
Hollous l. Hollós 
Holthmorus l. Holtmaros 
Holtmaros (Holthmorus), tó 375 
Homokmégy l. Mégy 
Hont (Honth, Hunt) megye 51, 95, 

100, 246 
honti tizedkés 193 
Honth l. Hont 
Horná Seč l. Szecse 
Horné Opatovce l. Apáti 
– Rykynčice l. Rakonca 
Horný Ďur l. Győröd 
Horty 307 (Bars m.) 
Horuaty l. Horváti 
horvát bán l. dalmát-horvát bán 
Horváti (Horuaty), ma Erdő-

horváti 65 (Zemplén m.) 
Horvátország (C, Chrevatia, 

Croacia, Crohacia, Crouacia, 
regnum Croacie ~ Crohacie) 
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7; l. még dalmát-horvát bán, 
királyi privilegiális intitulatio 

hospes l. jobbágy, polgár 
Hosszúbács (Huzyubach), ma 

Bačinci, Sze. 201, 453 (Valkó m.) 
Hosszúhetény l. Hetény 
Hosszúmező, ma Câmpulung la 

Tisa, Ro. 217 (Máramaros m.) 
– (Huzwmezew, Huzyumezeu, 

Huzywmezew, Hwzywmezew), 
ma Kolcsmező (Dlhé Klčovo, 
Sz.) 151, 468, 541 (Zemplén m.) 

Hosszúpáh (Hozwpah, Hwzio-
pah, Hwzyupah, Huzywpah), 
ma Alsópáhok 74, 185, 242 
(Zala m.) 

Hosszúpályi (Huzyupaly) 212 
(Bihar m.) 

Hozwpah l. Hosszúpáh 
Hraho l. Ráhó 
Hrahovo l. Ráhó 
Hrednicha (Hredniztha), patak 349 
Hredniztha l. Hrednicha 
Hronský Beňadik l. garamszentbenedeki 

konvent 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hubó (Hubow), ma Hubovo, Sz. 

179 (Gömör m.) 
Hubošovce l. Szentgyörgy 
Hubovo l. Hubó 
Hubow l. Hubó 
Hucín l. Gice 
Hudko 474  
Hudus l. Hódos 
Hugachazaza l. Ugocsaszásza 
Hung l. Ung 
Hunt l. Hont 
Hurou 206 (Vas m.) 
Huruzfalua 28 (Szepes m.) 
Huszt, Ukr. 217 (Máramaros m.) 
Huzuoy 52  
Huzwmezew l. Hosszúmező 
Huzyubach l. Hosszúbács 

Huzyumezeu l. Hosszúmező 
Huzyupaly l. Hosszúpályi 
Huzywmezew l. Hosszúmező 
Huzywpah l. Hosszúpáh 
Hvar l. fárói püspök 
Hwziopah l. Hosszúpáh 
Hwzyupah l. Hosszúpáh 
Hwzywmezew l. Hosszúmező 
Hydeghet l. Hideghét 
Hydegheth l. Hideghét 
Hydegkwth l. Hidegkút 
Hydere, víz 284 
Hyg 47 (Pozsony m.) 
Hynd l. Hind 
Hysfalua 143 (Szepes m.) 

 
I 
Iara de Mureş l. Jára 
Ibrony (Ibrun) 395 (Szabolcs m.) 
Ibrun l. Ibrony 
idegen (jövevény) 54, 81, 212, 

226, 231, 290 
idézés 2, 23, 47, 59, 85, 97, 143, 

146, 181, 186, 188, 206–207, 
231, 243, 261, 274, 277, 330, 
365, 369, 372, 379, 387, 393, 
399, 407, 414, 416, 420, 429, 
432–435, 438, 443, 449, 457, 
461, 472, 476, 481, 508, 515, 
517, 555, 565, 569, 572, 574, 
576–577 

idézőlevél 26, 28, 98, 146, 200–
201, 387, 393, 399, 408, 416, 
429, 457, 474, 480, 533, 562, 
574, 582 

idősebb testvér joga 568 
Iklaad 439 (Heves m.) 
Illés 206 
–, hevesi főesperes 60, 65, 95, 155 
–, tejedi 189 
–, vatai 96–97 
–, Lőrinc fia, szakolyi 227 
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– fia Demeter, pölöskei 279–280 
– fia Pál 58 
– fiai, derzsenyei 347, 387 
Ilmeuch l. Ilmic 
Ilmic (Ilmeuch), ma Ilmitz, Au. 

407 (Sopron m.) 
Ilmitz l. Ilmic 
Ilok l. Újlak 
Ilona, ajkai Jakab felesége 278 
–, ajkai Jakab leánya 140, 278 
–, apáti Tamás felesége 389 
–, borfalvi Miklós leánya 523 
–, Gede leánya 576 
–, Makra-i László felesége 458 
–, mátyusi László leánya 76 
–, medvesi István leánya 54 
–, Nema-i Bodoch leánya 53 
–, putnoki Renold leánya 560–561 
–, szelestei Iván leánya 190 
–, szelestei Pál leánya 189 
–, szinyéri Szőke János felesége 410 
–, szörcsöki Pál leánya 140 
–, teresztenyei Fábián felesége 535 
–, Zalanta-i Lőrinc leánya 60 
–, zsámboki Jakab leánya 470 
imperator Sclauonie l. szerb király 
– Sclavonie l. szerb király 
imperium Raxie l. Szerbia 
Imre l. Cudar Imre 
– l. Fekete Imre 
– l. Kis Imre 
–, budai kanonok 166, 364, 470 
–, conversus testvér 138 
–, egri káptalan diakónusa 154–155 
–, egri olvasókanonok 60, 65, 95, 155 
–, kupai 22 
–, András fia, nagymihályi 146 
– mester, Imre fia, káldi 55  
–, István bán fia, királyi lovász-

mester 7, 20–21, 33, 75–78, 
138, 168, 238, 242, 253, 303, 

318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

–, Krusa fia, Lubenouch-i 447 
–, Leusták fia, várnép 461 
–, Markalf fia, Kozma és Tamás 

apja, Peder-i 573, 578 
–, Simon fia, kállói, semjéni 8 
–, Tamás fia, apáti 389 
–, Uza fia, tolcsvai 62, 65, 339, 365 
– fia Dénes, Chanouch-i 301 
– fia Imre, káldi 55 
– fia János, Buch-i 98 
– fia Lőrinc, csornai 428 
– fia Miklós, réti 148 
– fia Péter, zsigrai 487 
– fia Tamás, tarpai esküdt 200, 

232, 480 
– fiai: Jakab és György 282 
– fiai: László és Márton 206 
Ince, VI., pápa 3, 9, 30, 84, 89, 93, 

110–111, 119, 195, 210, 214, 
259, 276, 294, 320, 338, 340–
341, 358, 369, 371, 376, 471, 
482, 519, 524, 526–528, 553 

Inok fia János, dobokai szolga-
bíró, kidei 567 

interdictum 369, 416, 471, 482 
Intha 55 (Vas m.) 
Intha-i Keresztelő Szt. János-

egyház 55 
Ipolit, Ágoston fia, pécsváradi 79 
–, Kázmér fia, László és Mihály 

apja, derzsenyei 387 
Ipolyság l. sági konvent 
Irmes 516 (Gömör m.) 
írnok (scriba) 22 
Irnusd mester 590 
Iseyp l. Izsép 
Ispáca l. Spáca 
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ispotályosok l. esztergomi konvent, 
fehérvári konvent 

Istria, Ho. 511 
István l. Agg István 
– l. Cudar István 
– l. Fekete István 
– l. Konok István 
– l. Ladei István 
– l. Nagy István 
– l. Orros István 
– l. Pereci István 
– l. Portus István 
– l. Pwehel István 
– l. Saphar István  
– l. még Stephanus 
– 582 
–, bacskai 419, 432 
–, bácsi dékán, kanonok 471 
–, bélháromkúti apát 132–133 
–, béli apát 67 
–, fárói püspök 20–21, 33, 75–78, 

138, 168, 238, 242, 253, 318, 
354–355, 368, 401, 405, 411, 506 

–, gosztonyi 206 
– mester, gömöri comes 319 
–, kalocsai kanonok 471 
–, klerikus 387 
–, liptói konvent tagja, pap 287 
–, litteratus 334 
–, nyitrai püspök 7, 20–21, 30, 33, 

75–78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506, 527–528, 546 

– mester, országbírói protho-
notarius 470 

– mester, pándi 208 
– mester, panonnhalmi konvent 

notarius-a 284 
–, V., magyar (H) király 208, 253 
–, őr, szentpéteri 465 

–, váradi éneklőkanonok 130, 290 
–, vasvári káptalan klerikusa 185 
–, Adorján fia, felsőkubini 474 
–, Akur fia, rátoni 429 
–, Alap fia, ajkai 140, 278, 366 
–, Albert fia, kálnói 416, 577 
–, András fia, bánvőki 97, 285 
–, András fia, Karan-i 64, 104 
–, András fia, Kyra-i 284 
–, András fia, nagymihályi 146 
–, András fia, Themehaza-i 59 
–, András fia, vitkai 479 
–, Apród fia, taródfalvi 206 
–, Apród Miklós fia 41, 63 
–, Balázs fia, tejedi 189 
–, Bartal fia, Iklaad-i 439 
– mester, Benedek fia 271 
–, Benedek fia, Echer-i 481 
–, Benedek fia, gyórói 562 
–, Benedek fia, kevei alvárnagy 17 
–, Benedek fia, körmendi esküdt 

polgár 206 
–, Bertalan fia, veglai, modrusi és 

gecskei comes 413  
–, Bodou fia, Konkol-i 44, 108 
–, Bodur fia, telekesi 206, 356 
–, Demeter fia, kőrösi comes 

terrestris 107 
–, Demeter fia, szepetki 389 
–, Domokos fia 536 
–, Domokos fia, főteleki, Geu-

luez-i 262–263, 272 
–, Domokos fia, hubói 179 
–, Doncs zólyomi comes fia 474 
–, Erdélyi Miklós fia, kállói 235 
–, Gergely fia, henyei 461, 490 
–, Gergely fia, Kyra-i 284 
–, Gunya fia, máré 173–174 
– mester, István fia, István apja, 

kállói, nagysemjéni, badalói, 
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radalfi 1, 25, 29, 73, 175–176, 
200, 232, 235, 282, 380, 395, 
475, 480 

–, István fia, kállói, badalói 25, 200 
–, István fia, vitkai 477 
–, Jakab fia, bábai 495 
–, Jakab fia, baracskai 305, 330 
–, Jakab fia, debreceni 438, 515, 533 
–, Jakab fia, görgői 106 
–, Jakab fia, Owad-i 206 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 13, 188, 499 
–, János fia 446 
– mester, János fia, zólyomi 463 
–, János királynéi ajtónállómester 

fia 334 
–, Kecer Tamás fia, lipóci 412, 426–

427, 444, 452, 462, 467, 574 
–, Kozma fia, zsennyei 206 
–, László fia, andrásházi 27, 98 
–, László fia, királynéi ifjú, mező-

laki 447 
–, László fia, nádasdi 429 
–, László fia, szekeresi 170 
–, Lőrinc fia, Nehe-i 319 
–, Lőrinc fia, zágrábi püspök, 

Szlavónia általános vikáriusa, 
csornai 7, 20–21, 33, 75–78, 
87, 138, 168, 196, 238, 242–
243, 253, 318, 354–355, 368, 
401, 405, 411, 428, 506 

–, Luka fia, Radoztich-i 500–502 
–, Márton fia, liptói 474 
–, Máté fia, henyei 389 
–, Mátyás fia, elefánti 360 
–, Mihály fia, bükkösi 206 
–, Mihály fia, Ilona apja, medvesi 54 
– mester, Miklós bán fia, lendvai 

7, 11 
–, Miklós fia 446 

–, Miklós fia, főteleki, Kutrez-i 
262, 272 

–, Miklós fia, Gereb-i 251 
–, Miklós fia, olaszi 60 
–, Miklós fia, rozgonyi 510, 518 
–, Miklós fia, szentmihályi 206 
–, Miklós fia, varbóci 239, 277, 416 
–, Pál fia 429 
–, Pál fia, királynéi ifjú, butkai 

438, 515, 533 
–, Pál fia, dési 565 
–, Pál fia, tarpai bíró 200, 232 
–, Pál fia, töttösi 206 
–, Pál fia, teresztenyei 416 
–, Péter fia 363 
–, Péter fia 437 
–, Péter fia, baktai 130 
–, Péter fia, Jutaas-i 481 
–, Péter fia, palugyai 258 
–, Pető fia, erdőhátkarcsai 97, 285 
–, Petres fia, Tuerdygh-i 50 
–, Póka fia, szentágotai 157 
–, Póka fia, szentesi 419, 432 
– mester, Pósa fia, miháldi 

várnagy, szeri 388, 396 
–, Roland fia 24 
–, Roland fia, hollósi 206 
–, Szerafin fia 231 
–, Tamás fia 83 
–, Tamás fia, molnári 206 
– mester, Tamás fia, régeni 52  
–, Tamás fia, tejedi 189 
–, Tamás fia, zsennyei 206 
–, Tollas János fia, szentgyörgyi 

168, 411 
–, Trepk fia, Lökös és János apja, 

magyari 586 
–, Vaskúti Miklós fia, vaskúti 364 
–, Dénes apja, [szörényi] bán, 

losonci 306, 472–473, 496, 498 
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–, Imre királyi lovászmester apja, 
[dalmát-horvát és szlavón] bán 303  

– mester, Roland budai bíró 
frater-e 13, 39, 188 

– fia Ádám 47 
– fia András, vitkai 477–479 
– fia Balázs 47 
– fia Benedek 143 
– fia Benedek, váradi javadalmas, 

pap 376 
– fia György 22 
– fia György, beremendi 461 
– fia István, kállói, nagysemjéni, 

badalói, radalfi 1, 25, 29, 73, 
175–176, 200, 232, 235, 282, 
380, 395, 475, 480  

– fia János 46 
– fia János 562 
– fia János, adi 23 
– fia János, Gezth-i 232 
– fia János, ilmici 407 
– fia János, monoszlói 194 
– fia László 559 
– fia László, Berbenche-i 461 
– fia László, berencsi 198 
– fia László, panyiti 426, 467 
– fia László, sági 430 
– fia Mátyás, rönöki 206 
– fia Mihály, jékei 532 
– fia Miklós, ajkai 366 
– fia Miklós, Gurgetegh-i 96 
– fia Miklós, lendvai 7 
– fia Miklós, Pribych-i 99 
– fia Miklós, újhelyi 564 
– fia Orbán, szentandrási 143, 159 
– fia Pál, béli, bekölci 83 
– fia Pál, pósafalvi 570 
– fia Péter, csejtei várnagy, pe-

rényi 65 
– fia Péter, tejedi 189 

– fia Pető, töttösi 206 
– fia Tamás 391 
– fia Tamás, tejedi 189 
– fiai: Mihály és László, bánvőki 

97, 285 
– fiai: Jakab, László és Miklós, 

hegyaljai 233–234 
– fiai: László és András, Kohar-i 366 
– fiai: Mátyás és János, szecsődi 206 
– fiai: András, Miklós és János, 

tejedi 189 
– fiai: László és István, vitkai 477 
Iszkáz (Izkaz) 504 (Veszprém m.) 
Itália 519 
Ithe fia János, kaproncai 112 
Iuachon l. Joachim 
Iuan l. Iván 
Iuanka l. Ivánka 
Ivan l. Iván 
Iván (Ivan) 330 
– (Iwan), Bende fia, hideghéti 305 
– (Iwan), Braysa fia, Dolech-i 502 
– (Iuan, Iwan), Egyed fia, László 

és Demeter apja, kállói, sem-
jéni 8, 29, 71, 175–176, 475, 505 

– (Iwan), János fia, tejedi 189 
– (Iwan), Kozma fia 53 
– (Iwan), Péter fia 500 
– (Iwan), Stepsa fia, Pribych-i 99 
– (Iwan), Tamás fia 474 
– (Iwan), Pál és Ilona apja, sze-

lestei 190 
– (Iwan) fia János 24 
Ivánc (Janich), ma Kloštar Iva-

nić, Ho. 241 (Kőrös m.) 
Ivánka (Iwanka), Adorján fia, 

felsőkubini 474 
– (Iwancha) fia Balázs, Gabanyas-i 45 
– (Iwanka) fia János, iszkázi 504 
– (Iwanka) fia János, palásti 192 
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– Iwanka fia János, Teuis-i 250 
– (Iuanka) fia Miklós 574 
Iwahun l. Joachim 
Iwancha l. Ivánka 
Iwanka l. Ivánka 
Izach fia Benedek, Zyman-i 14 
Izdra, patak 233–234 
Izkaz l. Iszkáz 
Izsák fiai: Pál és György 363 
Izsép (Iseyp), ma Zsip (Žíp, Sz.) 

377 (Gömör m.) 

 
J 
Jachk l. Jakcs 
Jaco l. Jákó 
Jacobus de Mençe (Menze), 

raguzai rector, polgár 114, 116, 
142, 149–150, 342–343, 374, 
378, 386 

Jadra l. Zára 
Ják (Tyaak), ma Jákfa 206, 562 

(Vas m.) 
Jakab l. Nagy Jakab 
– l. Subics Jakab 
– l. Székely Jakab 
– l. Szerecsen Jakab 
– l. Vörös Jakab 
– l. még Jacobus 
– 440 
–, bártfai plébános 506 
–, budai kanonok 166, 364, 470 
– mester, egri kanonok 132–133 
–, famulus 497 
–, Kadar-i 307 
–, kolozsvári serfőző 567 
–, litteratus, Mera-i 98  
– mester, nádori prothonotarius 

14, 56 
–, Nyulak szigeti prépost 247 
–, pannonhalmi kulcsár 284 
–, pécsváradi konvent tagja, pap 38 

–, podolini plébános 126–127 
– mester, szepesi vicecomes és 

várnagy, szepesi 28, 148, 164  
– mester, szlavón báni protho-

notarius 141, 243 
–, újlaki esküdt polgár 236 
–, Ambrus fia, baráti 288 
–, Balasey fia, karcsai 96 
–, Balázs fia 396 
–, Balázs fia, ajkai 140 
–, Balázs fia, Ilona apja, ajkai 278 
–, Dénes fia, kölcsei 130 
– mester, Dezső fia, szabolcsi 

szolgabíró, csobaji 175–176 
–, Domokos fia, enyickei 125 
–, Dózsa fia, István apja, debrece-

ni 438, 533 
–, Györke fia, jobbágy 505  
–, Henrik fia, Péter apja, atyinai 75 
–, Imre fia 282 
–, István fia, hegyaljai 233–234 
–, Jakab fia, bethleni 368 
–, János fia 264 
–, János fia, kéri 540 
–, János fia, lyubai 236 
–, János fia, litteratus, szentgyör-

gyi 468, 541 
–, János fia, Teberety-i 189 
–, János fia, tejedi 189 
–, Kecskés János fia 29 
–, László fia, nagymihályi 146 
–, Lőrinc fia, papfalvi 306 
–, Márton fia 324 
–, Mihály fia, vasvári bíró, polgár 311 
–, Mike fia, alsócsebi 438 
– mester, Miklós fia, gyulai 38 
–, Miklós fia, jékei 532 
– comes, mester, Nagy Miklós fia, 

drági 187 
–, Péter fia, csabi 183 
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–, Péter fia, lipóci várnagy 412, 
426–427, 444, 462, 467 

–, Péter fia, nagymihályi 412 
–, Roh fia, olsavicai 32 
–, Simon fia, kisazari 43, 82 
– mester, Tamás fia, rápolti 329, 375 
–, Tiba fia, dányi 208 
–, Valter fia, szedlicei 508 
–, Zochik fia, helmeci officialis 

397, 419, 432 
–, János és Péter apja, Peder-i 

573, 578 
–, István, Pál, Erzsébet és Margit 

apja, pozsonyi bíró 13, 188, 499 
–, Ilona és Anna apja, zsámboki 470 
– fia Bede, királyi ifjú 261 
– fia Domokos, szentdomokosi 264 
– fia István, bábai 495 
– fia István, Owad-i 206 
– fia János, derzsenyei 387 
– fia János, gyórói 562 
– fia Mihály, kéméndi 329, 375 
– fia Miklós, Bathyna-i 264 
– fia Miklós, damjánfalvi 169, 258 
– fia Miklós, gyulai 38 
– fia Miklós, keceli 429 
– fia Miklós, zsennyei 206 
– fia Pál, hubói 179 
– fia Péter, gerendi 486 
– fia Roland, jáki 206 
– fia Vid 206 
– fiai 285 
– fiai: Simon, Gergely, Tamás és 

Mátyás, bánvőki 97 
– fiai: Miklós makovicai várnagy, 

István, Tamás és László, ba-
racskai 305, 330 

– fiai: Jakab, András és János, 
bethleni 368 

– fiai: Jordan, István és János, 
görgői 106 

Jakch l. Jakcs 
Jakcs (Jachk, Jakch) mester, mo-

soni comes, óvári várnagy, ku-
salyi 23, 62, 286, 290, 339, 
365, 499 

Jákfa l. Ják 
Jakmin fia Tomsa 502 
Jako l. Jákó 
Jákó (Jaco), András fia, nagy-

mihályi 568 
– (Jako) fia András, nagymihályi 568 
– (Jako) fiai: András és László, 

nagymihályi 568 
Jalševec Breški l. Jalsovc 
Jalsouch l. Jalsovc 
Jalsovc (Jalsouch), ma Jalševec 

Breški, Ho. 107 (Kőrös m.) 
Janco de Czarncow, poznani és 

wroclawi kanonok 84 
Janich l. Ivánc 
János l. Acél János 
– l. Apa János 
– l. Balog János 
– l. Bardus János 
– l. Bizerei János 
– l. Brigaud János 
– l. Chente János 
– l. Cudar János 
– l. Csúz János 
– l. Drugeth János 
– l. Fedele János 
– l. Fehér János 
– l. Furlanus János 
– l. Henyl János 
– l. Kátai János 
– l. Kecskés János 
– l. Kerecheth János 
– l. Keszi János 
– l. Kis János 
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– l. Konch János 
– l. Kövér János 
– l. Lengyel János 
– l. Megyer János 
– l. Nyerges János 
– l. Nyíri János 
– l. Orros János 
– l. Pathar János 
– l. Pilichdorfer János 
– l. Poháros János 
– l. Ravasz János 
– l. Saska János 
– l. Sós János 
– l. Szőke János 
– l. Tollas János 
– l. Tót János 
– l. Túz János 
– l. Zubol János 
– l. még Janco 
– l. még Johannes 
– 150 
–, bákai 25 
–, borsodi főesperes 60, 65, 95, 155 
–, budaváraljai hospes, kőműves 247 
– comes 567 
–, közjegyző, litteratus, pap, 

Cybonium-i 471 
–, dubicai főesperes 301 
–, pápai káplán, professzor, egri 524 
– (de Surdis), egri prépost 60, 65, 

95, 155, 512–513 
–, engi tímár 161 
–, erdélyi prépost 249, 530 
–, fehérvári káptalan aldiakónusa 172 
–, fehérvári olvasókanonok 369 
–, hindi 455–456 
–, jászói konvent tagja 178, 277, 416 
–, királyi ajtónállómester 7, 20–21, 

33, 75–78, 138, 168, 238, 242, 
253, 318, 401, 405, 411, 506 

–, kisbábai 472–473, 496 
–, knini püspök 7, 20–21, 33, 75–

78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

–, kocsi pap 55 
–, kolozsmonostori konvent tagja, 

pap 429 
–, küküllői főesperes, esztergomi 

érseki vikárius 267, 322 
– mester, kürti 456 
–, lengyel kancellár, krakkói 333 
–, litteratus 208 
–, morva őrgróf 4, 90, 385, 542 
– mester, nagyzsadányi 324 
– mester, nyitrai olvasókanonok 

437, 545 
–, pap 457 
–, pécsi várnagy 38 
–, pécsváradi éneklőszerzetes 79 
–, poznani püspök 84 
– mester, pozsegai kanonok 534 
–, prémontréi apát 593 
–, sági konvent tagja 307 
–, sági prépost 51, 192–193, 347, 

498, 554 
–, szecsődi 206 
–, szerdahelyi pap 189 
–, újlaki esküdt polgár 236 
–, váci káptalan notarius-a, pap 118 
–, vasvári kanonok 207 
– mester, vasvári őrkanonok 275  
–, vatai 96–97 
– mester, veszprémi dékán és 

kanonok 163, 332  
–, Ábrahám fia, cseklészi 96 
–, Ábrahám fia, officialis 420, 

434, 449 
–, Adorján fia, felsőkubini 474 
–, Alman fia 474 
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–, András fia 22 
–, András fia 38 
–, András fia, Tamás apja, ajkai 

140, 399 
–, András fia, bethleni 368  
–, András fia, Kalade-i 100, 118 
–, András fia, tejedi 189 
– mester, Aynard fia 453  
–, Bagana fia, palásti 192 
–, Balázs fia, tejedi 189 
–, Balázs fia, varsolci 212, 290 
–, Benedek fia, damjánfalvi 287 
–, Benedek fia, szentandrási 143, 159 
–, Bereck fia, György apja, bátori 121 
–, Bertalan fia, famulus 356 
–, Bertalan fia, daróci 440 
–, Bertalan fia, várjobbágy, dobai 318 
–, Bertalan fia, zsennyei 206 
–, Bogdan fia, Brochina-i 500–502 
–, Both fia, ludasi 569 
–, Chouk fia, szekcsői várnagy 2 
–, Chybak fia, palotai 576 
–, Cibale fia 22 
–, Cristian fia, keresztényszigeti 569 
–, Demeter fia 22 
–, Demeter fia, dobokai szolga-

bíró 567 
–, Demeter fia, kistúri 554 
–, Demeter fia, ományi 132–133 
–, Demeter fia, pataki bíró 529, 566 
–, Demeter fia, redneki jobbágy 183 
–, Demeter fia, László apja, tolcs-

vai 65 
–, Dénes fia, kölcsei 130 
–, Dénes fia, tejedi 189 
–, Denk fia, lázi 575 
– mester, Dezső fia, Pok-i 122–123 
– mester, Dezső fia, temesi comes 61 
–, Dombow fia, pósafalvi jobbágy 570 
–, Domokos fia 19 

–, Domokos fia, berencsi 198 
–, Domokos fia, kisfaludi 206 
–, Domokos fia, szepesi őrkano-

nok, zsigrai 487 
–, Doncs fia, újfalvi 468, 541 
–, Doncs zólyomi comes fia 474 
– mester, Dorozlou fia 136, 141  
– mester, Drugeth Miklós ország-

bíró fia 315–316, 420, 583  
–, Eemech fia, Acél János, Tamás, 

Dezső, Lőrinc, Vas Miklós és 
Vörös Péter apja 451 

–, Egyed fia, Kyra-i 284 
–, Erdélyi Miklós fia, kállói 235 
–, Fülöp fia, palugyai 258 
– mester, Gál fia, járai 12  
–, Gál fia, zárai polgár 441 
–, Gegus fia, bethleni 368 
–, Gergely fia, Cherneuch-i 551–552 
– mester, Gilét fia 424, 572  
–, György fia, bátori 170 
–, György fia, Gergely apja, béli 83 
–, György fia, Doncs, Péter és 

János apja, macedóniai 430 
–, György fia, nagymihályi 576 
–, György fia, piskárkosi 324–325 
–, György fia, szentmártoni 219–220 
–, Gyurge fia, tejedi 189 
–, Hektor fia 429 
–, Hench fia, Péter és Miklós apja, 

körtvélyesi 47 
–, Henrik fia 493–494 
–, Imre fia, Buch-i 98 
–, Inok fia, dobokai szolgabíró, 

kidei 567 
–, István fia 46 
–, István fia 562 
–, István fia, adi 23 
–, István fia, Ferenc és Herbord 

apja, ilmici 407 
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–, István fia, Gezth-i 232 
–, István fia, magyari 586 
–, István fia, monoszlói 194 
–, István fia, szecsődi 206 
–, Ithe fia, János apja, kaproncai 112 
–, Iván fia 24 
–, Ivánka fia, iszkázi 504 
–, Ivánka fia, palásti 192 
–, Ivánka fia, Teuis-i 250 
–, Jakab fia, Gergely és Apa János 

apja, bethleni 368 
–, Jakab fia, Tamás apja, derzse-

nyei 387 
–, Jakab fia, görgői 106 
–, Jakab fia, gyórói 562 
–, Jakab fia, Peder-i 573 
–, János fia, Barlyad-i 417 
– mester, János fia, hosszúbácsi 

201, 453 
– mester, János fia, kaproncai 112 
–, János fia, kéri 540 
–, János fia, koltai 206 
– mester, János fia, macedóniai 430  
– mester, János fia, salamoni 240  
– mester, János fia, tardi 454   
–, Joachim fia, enyickei 125 
–, Jóka fia, bossányi 147 
–, Kelemen fia, tejedi 189 
–, Konchman fia, lőcsei polgár 28 
–, Kozma fia 404 
–, László fia, oláh, almási 260 
–, László fia, balkányi 71–73 
–, László fia, bodrogi szolgabíró 58 
– mester, László fia, káldi 55  
–, László fia, köveskúti 206 
–, László fia, patai 408 
–, László fia, putnoki 560–561 
–, László fia, revucai 474 
–, László fia, szántói 540 
–, László fia, szárazberki 302 

–, László fia, telekesi 206 
–, László fia, Tribech-i 206 
–, László fia, Miklós és Domokos 

apja, várdai 137 
–, Lőrinc fia 170 
– mester, Lőrinc fia, barsi comes, 

lévai várnagy, Szlavónia honor-
birtokosa, kanizsai, csornai 
301, 428  

–, Lőrinc fia, récsei 212, 290, 429 
–, Lőrinc fia, unyomi 206 
–, Lukács fia, kisfaludi 206 
–, Makó fia, szentesi 339, 397–

398, 419–420, 435, 449 
–, Márk fia, bánvőki 97 
–, Márk fia, Péter és Tamás apja, 

Begna-i 243 
–, Márk fia, komlósi 570 
–, Márton fia, László apja, ajkai 399 
–, Márton fia, Margit és Anna ap-

ja, brogyáni 415 
–, Márton fia, Jary-i 372 
–, Máté fia, daróci 137 
–, Máté fia, Kyra-i 284 
–, Máté fia, tejedi 189 
–, Máté fia, Tekulchen-i 47 
–, Mátyás fia, szentgyörgyi 168, 411 
–, Mihály fia 42, 51 
–, Mihály fia, hermányi 206 
– mester, Mihály fia, köcski 55  
–, Mihály fia, lukácsfalvi 206 
–, Mihály fia, pacsintai 45 
–, Miklós fia 24 
–, Miklós fia 83 
–, Miklós fia, alsóládonyi 221 
–, Miklós fia, Antal apja, bárcai 

125, 203, 256–257 
–, Miklós fia, borsai 517 
–, Miklós fia, csatári 372 
– mester, Miklós fia, dobokai 530 
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–, Miklós fia, egyházasporoszlói 
44–45, 108, 144, 507 

–, Miklós fia, főteleki, Kutrez-i 
262, 272 

–, Miklós fia, káli 74, 185 
–, Miklós fia, kázmérfalvi 372 
–, Miklós nádor fia, királyi tárnok-

mester 7, 20–21, 33, 75–78, 
138, 168, 238, 242, 248, 253, 
297, 318, 354–355, 368, 401, 
405, 411, 506 

–, Miklós fia, koltai 206 
–, Miklós bán fia, lendvai 7, 11 
–, Miklós fia, magyari 184, 586 
–, Miklós fia, molnári 206 
–, Miklós fia, németi 64, 104 
–, Miklós fia, pozsonyi polgár 13, 440 
–, Miklós fia, szentmiklósi 157 
–, Miklós fia, teresztenyei 535 
–, Miklós fia, tejedi 189 
–, Miklós fia, Tribech-i 206 
–, Miklós fia, zsennyei 206 
–, Móric fia, sárfői 555 
–, Nagy Pál fia, gecsei 522 
–, Nagy Péter fia, Intha-i plébános 55 
–, Nevgvr fia, debrődi esküdt 248 
–, Nezteus fia, Miklós apja, bos-

sányi 147 
–, Osl fia, János apja, tardi 454 
–, Oth fia, Tamás apja, osztrolukai 484 
–, Pál fia 206 
–, Pál fia 334 
–, Pál fia 572 
–, Pál fia, bánvőki 97, 285 
–, Pál fia, pataki bíró 529, 566 
–, Pál fia, László és Tamás apja, 

szentpéteri 33  
–, Paska fia, palásti 192 
–, Péter fia 206 
–, Péter fia, felsőládonyi 221 

–, Péter fia, Hurou-i 206 
–, Péter fia, Maynoch-i 396 
–, Péter fia, medvesi 54 
–, Péter fia, mindszenti 274, 425 
– comes, Péter fia, Lökös apja, 

pécsváradi 79 
–, Péter fia, salamoni 240 
–, Péter fia, unyomi 206 
–, Péter fia, Wydyp-i 590 
–, Pető fia, Bayla-i 263, 272, 536 
– mester, Pető fia, szántói 324–325 
–, Petőcs fia, szinyei 257 
– mester, Pobur fia, győrödi 456  
–, Pohár Miklós fia, Chenukfeu-i 213 
–, Sándor fia, Pál apja, egyházas-

poroszlói 44–45, 108, 144, 507 
– mester, Sándor fia, Miklós 

váradi főesperes és István apja, 
királynéi ajtónállómester 334  

– comes, mester, Sándor fia, liptói 
vicecomes 169, 287, 559  

–, Saul fia 472–473 
– mester, Sebes fia, bazini 512–513  
–, Seel fia, apáti jobbágy 442, 456 
–, Szakállas Tamás fia 107 
–, Szerafin fia, Miklós apja, ke-

nézi 393 
–, Tamás fia, egerszegi 360 
–, Tamás fia, tejedi 96, 189 
– mester, Tamás fia, Turek-i 329, 375  
–, Túz Péter fia, keresztúri 534 
–, Túz Pető fia, pálóci 315–316, 583 
– comes, Uz fia, Jakab apja, 

szentgyörgyi 468, 541  
–, Valter fia, lőcsei polgár 28 
–, Vecse Miklós fia, putnoki 560–561 
– mester, Vesszős fia 173–174 
– mester, Vid fia, spácai 493–494 
–, Vtolin fia, Thysicha-i 310 
–, Wer Péter fia 
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– mester, Zobonya fia, saskői 
várnagy, sári 455–456  

–, Gál apja 335–337, 351 
–, Péter apja, abaházi 339 
–, Nagy Péter és Sebestyén apja, 

csaholyi 121, 145, 197 
–, György, Pál és Miklós apja, gu-

tori 96, 254 
–, Demeter apja, hosszúmezei 151 
–, Brestilyn apja, kolozsvári szűcs 567 
–, Lőrinc, Sebestyén és Balázs ap-

ja, Nema-i 321, 404, 445 
–, Margit és Klára apja, litteratus, 

Pribych-i 99 
–, Miklós esztergomi érsek frater 

patruelis-e, Katalin apja 112 
– fia András 582 
– fia András, nagyazari 43, 82 
– fia András, tejedi 189 
– fia András, Zely-i 206 
– fia Balázs 206 
– fia Barnabás, hosszúmezei 151 
– fia Gergely, rádóci 206 
– fia György, daróci 493–494 
– fia György, géci 68 
– fia György, leszteméri 438 
– fia György, perkedi 458 
– fia György, szakolyi 230 
– fia István, zólyomi 463 
– fia Jakab 264 
– fia Jakab, lyubai 236 
– fia Jakab, Teberety-i 189 
– fia János, Barlyad-i 417 
– fia Kósa, kálnoki 284 
– fia Kozma, szentgyörgyi 168  
– fia László 453 
– fia László, balkányi 8 
– fia László, pelejtei 352 
– fia László, szentmiklósi 64 
– fia Lőrinc, Kerechen-i 206 

– fia Lukács 502 
– fia Máté, molnári 206 
– fia Mihály, kopácsi 206 
– fia Mihály, Pera-i 64 
– fia Mihály, tejedi 189 
– fia Miklós 477–479 
– fia Miklós 572 
– fia Miklós, alsóládonyi 221 
– fia Miklós, kapitány, comes, atyi-

nai 22 
– fia Miklós, bodonyi 201 
– fia Miklós, Corlatfalua-i 56 
– fia Miklós, enyedi 569 
– fia Pál, gicei 319 
– fia Pál, haraszti 206 
– fia Pál, lukácsfalvi 206 
– fia Péter 22 
– fia Péter, abaházi 419, 432, 450 
– fia Péter, sápi 96 
– fia Péter, somosi 203, 257 
– fia Péter, szentmártoni 219–220 
– fia Péter, tejedi 189 
– fia Péter, Wydyp-i 590 
– fia Simon 54 
– fia Simon, gönyűi 139 
– fia Tamás, bárcai 203, 256–257 
– fia Tamás, biri 73 
– fia Tamás, derzsenyei 347 
– fia Tamás, mikolai 302 
– fiai: Tamás, Gergely és István 446 
– fiai: János és Miklós, hosszú-

bácsi 201, 453 
– fiai: Jakab és János, kéri 540 
– fiai: György és János, koltai 206 
– fiai: János, Miklós és Balázs, 

salamoni 240 
– fiai: Péter, Pál, Miklós, Jakab, 

Iván és Demeter, tejedi 189 
– fiai: Miklós és Domokos, várdai 269 
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– fiai: Amadé és Lothard, vár-
konyi 208, 350 

– fiai: András és György, Vrath-
na-i 301 

– fiai: Miklós és Mihály, zsombori 187 
Jara l. Jára 
Jára (Jara), ma Marosjára (Iara 

de Mureş, Ro.) 12 (Torda m.) 
Jármi (Jarmy) 323 (Szatmár m.) 
Jarmy l. Jármi 
Jary 372 (Szepes m.) 
Jasov l. Jászó 
Jászó (Jazou, Jazow), ma Jasov, 

Sz. 248 (Abaúj m.) 
Jászófő (Jazofeu) 372 (Abaúj m.) 
jászói Keresztelő Szt. János-

monostor és konventje 24, 132–
133, 139, 178, 203, 233–234, 
239, 248, 256–257, 277, 316, 
372, 397, 410, 416, 419–420, 
435, 476, 577 

– perjel l. János 
– prépost l. Miklós 
Jazofeu l. Jászófő 
Jazou l. Jászó 
Jazow l. Jászó 
jegyajándék 47, 80, 101, 140, 169, 

187, 194, 205, 221, 258, 278, 
312, 389, 410, 458, 463, 560 

Jeke l. Jéke 
Jéke (Eyke, Jeke, Jeyka) 137, 

532 (Szabolcs m.) 
Jelko fia Gerdona 502 
Jelšovce l. Egerszeg 
Jelyn 33 (Valkó m.) 
Jenő (Jieneu, Kisienew), ma 

Tüskevár 370 (Veszprém m.) 
jenői Szt. Mária Magdolna-

monostor és remetéi 370, 591 
Jenslin l. Német Jenslin  
Jeyka l. Jéke 
Jieneu l. Jenő 

Joachim (Iwahun) fia Balázs, 
Peder-i 206 

– (Iuachon) fia János, enyickei 125 
Jób, Gergely fia, Szil nembeli 187 
– fia Gergely, Szil nembeli 187 
– fia Miklós 269  
Jobbagh l. Jobbágy 
jobbágy (coloni, homines, hospes, 

iobagio, incoli, parciales, populi, 
rustici) 1–2, 26, 29, 34, 38, 42–
45, 51, 82, 86, 95, 108, 135, 139, 
144, 146, 151, 172, 175–176, 
178, 183, 192–193, 200, 206, 
216–218, 231–232, 234–235, 
244, 248, 263, 265, 281, 284, 
286, 289, 302, 310, 315–316, 
319, 324, 329, 350, 362, 375, 
380, 387–388, 395, 397–398, 
406, 414, 416, 419–420, 432, 
442–443, 433–435, 443, 449–
450, 454–457, 471–473, 480, 
482, 492–493, 495–496, 498, 
505, 507–508, 512–513, 518, 
559, 567, 570, 577, 583 

Jobbágy (Jobbagh) 208  
jogtalan bíráskodás 85, 286 
jogtudó 471, 482 
Johanna, nápolyi királynő 22 
Johannes de Bona, raguzai polgár 386 
– de Cabrispino, Narbonne-i kano-

nok, doctor decretorum 367 
– de Gondola, raguzai polgár 16, 378 
– de Tudisio, raguzai rector 204 
– Janqueti, közjegyző 369, 471 
Jolsvai Leusták l. Leusták somo-

gyi comes 
Jordan, Jakab fia, görgői 106 
jószág 113, 349, 394, 433, 435, 

442, 456, 567, 578 
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Jouka fiai: János, ...... és Lőrinc, 
bossányi 147 

Joukut 147 (Nyitra m.) 
juh (bárány, nyáj) 113, 567 
Jutaas 481 (Veszprém m.) 
Juthe (Jwthe), Miklós, Péter és 

Fülpös apja 474  
Jwthe l. Juthe 
 

K 
Kaald l. Káld 
Kaba (dict.) Demeter fia Domo-

kos 194 
Kachow (dict.) Tamás, Miklós fia, 

köcski 46, 70, 207  
Kadar 307 (Bars m.) 
Kak (Koky), ma Hernádkak 495 

(Zemplén m.) 
Kakas mester fia Miklós 32 
Kal l. Kál 
Kál (Kal), ma Sajtoskál 74, 185 

(Sopron m.) 
Kalade (Kaladei) 100, 118 (Hont m.) 
Kaladei l. Kalade 
Kald l. Káld 
Káld (Kaald, Kald) 55 (Vas m.) 
Kallo l. Kálló 
Kálló (Kallo, Kallou, Kallow), 

ma Nagykálló 1, 8, 25, 59, 73, 
135, 175–176, 235, 395, 475, 
505, 532 (Szabolcs m.) 

Kállósemjén l. Nagysemjén, Semjén 
Kallou l. Kálló 
Kallow l. Kálló 
Kálmán, győri püspök 7, 20–21, 

33, 55, 75–78, 138, 168, 238, 
242, 253, 318, 354–355, 368, 
370, 401, 405, 411, 506, 591 

–, heiligenkreuzi apát 286 
–, Pál fia, bánvőki 97, 285 
Kálmáncsa l. Csehi 

Kalmár (Calamar dict.) Balázs 340 
Kalna l. Kálnó 
Kalno l. Kálnó 
Kálnó (Kalna, Kalno), ma Kánó 

239, 416, 577 (Gömör m.) 
Kálnok (Kalnuk), ma Mária-

kálnok 284 (Moson m.) 
Kalnuk l. Kálnok 
kalocsai egyházmegye (érsekség) 

9, 210 
– érsek l. Tamás 
– káptalan 58, 584 
Kamariensis l. Komárom 
Kamenné Kosihy l. Keszi 
Kande 337, 346, 354 (Pilis m.) 
Kaneyaucha 514 (Kőrös m.) 
Kanisa l. Kanizsa 
Kanizsa (Kanisa), ma Nagykani-

zsa 301 (Zala m.) 
Kanizsai István l. István, Lőrinc 

fia, zágrábi püspök 
Kanizsai János l. János, Lőrinc 

fia, barsi comes 
Kánó l. Kálnó 
kanonok 9, 30, 70, 84, 96–97, 

132–133, 141, 188, 192, 195, 
207–209, 241, 243, 246, 264, 
285, 312, 322, 330, 332, 345, 
364, 369, 409, 421, 448, 463, 
470–471, 481–482, 493–494, 
517, 534, 546, 549; l. még dé-
kán, éneklőkanonok, olvasóka-
nonok, őrkanonok 

kanonoki bevezetés 9, 30 
– eskü 9, 30 
– pecsét 312, 508 
kanonokság 9, 195, 527, 547–548 
Kántor (Cantor) András mester, 

püspöki tizedszedő 323 
– (Cantur dict.) János 380 
kapitány 22, 116, 273, 297–298 
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káplán 9, 284, 405, 445, 524, 557 
Kapolch l. Kapolcs 
Kapolcs (Kapolch, Kapulch, 

Kopolch) 231 (Zala m.) 
kápolna 321 
Kapona l. Kaponya 
Kapoňa l. Kaponya 
Kaponya (Capona, Kapona), ma 

Kapoňa, Sz. 419, 432 (Zemplén m.) 
Kapos (Capus, Kapus), ma 

Nagykapos (Vel'ké Kapušany, 
Sz.) 420, 434 (Ung m.) 

Kaprewncz l. Kapronca 
Kapronca (Kaprewncz, Kapron-

cha), vár, ma Koprivnica, Ho. 
136, 141, 182, 243 (Kőrös m.) 

– (Kaproncha, Kapruncha), ma 
Magyarkapronca (Koprivnica, 
Sz.) 112 (Sáros m.) 

Kaproncha l. Kapronca 
Kapruncha l. Kapronca 
káptalan l. aradi, bácsi, boszniai, 

budai, csanádi, csázmai, egri, er-
délyi, esztergomi, fehérvári, győ-
ri, kalocsai, nyitrai, pécsi, pozse-
gai, pozsonyi, szenternyei, sze-
pesi, titeli, váci, váradi, vasvári, 
veszprémi, zágrábi 

– tanúsága 32, 70, 117, 129, 141, 
154–155, 172, 189, 191, 206, 
208, 231, 243, 261, 264, 274, 
279, 284–285, 290, 330, 345, 
351, 356, 375, 377, 399, 409, 
449–450, 457, 462, 467, 481, 
492–494, 496, 512–513, 517, 
534, 555, 565, 569, 572 

Kapulch l. Kapolcs 
Kapus l. Kapos 
Karachin, zalapatakai 457 
Karakószörcsök l. Szörcsök 
Karan (Karon) 64, 104 (Baranya m.) 

Karaso, folyó 490  
Karasov l. Krassó 
Karasznyán l. Krasznyán 
Karazna l. Kraszna 
Karcha l. Karcsa 
Karcsa (Karcha) 96 (Pozsony 

m.); l. még Erdőhátkarcsa 
Karcsava l. Korcsva 
kardinális 519; l. még Vilmos 
Karinthia l. Karintia 
Karintia (Karinthia), ma Auszt-

ria része 4, 90–92 
karintiai herceg l. Rudolf 
Károly (Karul), ma Nagykároly 

(Carei, Ro.) 477–479 (Szatmár m.) 
–, I., magyar (H) király, I. Lajos 

király apja 32–33, 75, 128, 168, 
286, 290–291 között, 422, 474, 
501–502, 506, 508 

–, IV., német-római császár, cseh 
király 4, 90, 92, 385, 542 

Karon l. Karan 
karpap 108, 129, 284, 290, 496 
karthauzi konvent l. szentantalvölgyi 
– rend 503 
Karul l. Károly 
Kassa (Cassa, Cassouia), város, 

ma Košice, Sz. 248, 256–257, 
509–510, 516, 518, 522–523 
(Abaúj m.) 

kassai bíró 522 
Kasuh l. Kazsu 
kasza [mérték]190–191 
kaszálás 324 
kaszáló (rét) 79, 88, 95, 99, 129, 

147, 166, 174, 179, 190–191, 
220, 236, 243, 248, 257, 284, 
290, 311, 347, 364, 370, 379, 
387, 430, 470, 481, 486, 501–502 

Kátai (Katay dict.) János, zsarnói 248  
Katalin, Beke leánya 62 
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– (Katych), Domokos felesége 194 
– (Kathou), Dezső leánya 463 
– (Katus), körtvélyesi Mihály 

leánya 508 
–, kővágóörsi Pál leánya 88, 94, 

103, 391, 403 
– (Katus), Lagina-i Miklós leánya 213 
–, Márton leánya 430 
–, mátyusi László leánya 76 
–, Miklós esztergomi érsek soror-

ja 112 
–, nagymartoni Lőrinc leánya 303 
–, nagymihályi György leánya 576 
– (Katlin, Katlyn, Kathyn), olaszi 

Miklós leánya 60 
– (Katha), Sima leánya 221 
Katay l. Kátai János 
Kathou l. Katalin 
Kathyn l. Katalin 
Katlin l. Katalin 
Katlyn l. Katalin 
Katus l. Katalin 
Katych l. Katalin 
Kaydan, Bodon fia 157 
Kaza, ma Sajókaza 95 (Borsod m.) 
Kázmér, III., lengyel (P) király 

333, 361 
–, veszprémi prépost 231 
– fia Ipolit, derzsenyei 387 
Kázmérfalva (Casmerfalua) 372 

(Szepes m.) 
Kazsó l. Kazsu 
Kazsu (Kasuh), ma Kazsó (Kožu-

chov, Sz.) 43 (Zemplén m.) 
Keccher l. Kecer Miklós 
Kecczer l. Kecer Miklós 
Kecege (Kechege), ma Kociha, 

Sz. 95 (Hont m.) 
Kecel (Kechel), ma Magyarkecel 

(Meseşenii de Jos, Ro.) 429 
(Kraszna m.) 

Kecer (Keccher, Kecczer dict.) 
Miklós mester, Péter fia, pozso-
nyi vicecomes és várnagy, lipóci 
350, 406, 426–427, 462, 467 

– (Kecher, Kechcher dict.) Tamás 
fiai: István és Péter, lipóci 412, 
426–427, 452, 462, 467, 574 

Kecerlipóc l. Lipóc 
Kecerovský Lipovec l. Lipóc 
Kechcher l. Kecer Tamás 
Kechege l. Kecege 
Kechel l. Kecel 
Kecher l. Kecer Tamás 
Kechew l. Kecső 
Kechkes l. Kecskés János 
Kečovo l. Kecső 
Kecskés (Kechkes dict.) János fia 

Jakab 29 
Kecső (Kechew), ma Kečovo, Sz. 

319 (Gömör m.) 
Kedhel l. Kedhely 
Kedhely (Kedhel), ma Koledi-

nec, Ho. 243 (Kőrös m.) 
Keekku l. Kékkő 
Keeku l. Kékkő 
Keer l. Kér 
kegyúri jog 88, 95, 187, 290, 302, 

357, 451, 486 
Kehida (Kehyd), ma Kehidakus-

tány 183 (Zala m.) 
Kehidakustány l. Kehida 
Kehyd l. Kehida 
Kekenes l. kökényesi prépost 
Kékkő (Keekku, Keeku, Keykw), 

ma Modrý Kameň, Sz. 42, 51, 
418 (Nógrád m.) 

Kelechen l. Kelecsény 
Kelecsény (Kelechen), ma 

Magyarkelecsény (Kl'ačany, 
Sz.) 315–316, 583 (Ung m.) 

– (Kelechen), ma Zemplénkele-
csény (Zemplínsky Klečenov, 
Sz.) 43, 82 (Zemplén m.) 
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Kelemen l. Nagy Kelemen 
–, Balázs fia 407 
–, Konok István fia, szalkai 145 
–, Miklós fia, apáti 389 
–, Mikó fia, bárcai 203, 256–257 
– fiai: Pál, János, András, Miklós 

és Péter, tejedi 189 
Kemend l. Kéménd 
Kéménd (Kemend, Kemynd), 

ma Chimindia, Ro. 329, 375 
(Hunyad m.) 

Kemenfolua l. Keményfalva 
Keményfalva (Kemenfolua) 206 

(Vas m.) 
Kemesmal l. Kemesmál 
Kemesmál (Kemesmal), ma 

Kemestaródfa 206 (Vas m.) 
Kemestaródfa l. Kemesmál, Taródfalva 
Kemlek l. Nagykemlék 
Kemluk maior l. Nagykemlék 
Kemnek l. Nagykemlék 
Kemynd l. Kéménd 
Kendertó (Kendertow) 19 (Fejér m.) 
Kendertow l. Kendertó 
Kenéz (Kenez), ma Érkenéz 

(Voivozi, Ro.) 393 (Bihar m.) 
kenéz 388 
Kenez l. Kenéz 
kepe 192–193, 323, 395, 397–398, 

419, 432, 450, 554 
Kér (Keer), ma Abaújkér 540 

(Abaúj m.) 
Keraltaua l. Királytava 
Kerch l. Kércs 
Kércs (Kerch), ma Nyírkércs 395 

(Szabolcs m.) 
Kerechen 206, 428 (Vas m.) 
Kerecheth János mester, eszter-

gomi kanonok 246 
kerékbetörés 522 
Kereki (Kereky-i dict.) Miklós 425 
Kereky l. Kereki Miklós 

Keres l. Csebi Keres 
kereskedő (kalmár) 66, 93, 119, 

223, 333, 401, 488–489 
Kerestul 567 
Kerestus l. Keresztes  
Keresztényalmás l. Almás 
Keresztényfalva (Kereztienfalu, 

Kereztyenfalu), ma Cristian, 
Ro. 405 (Szászföld) 

Kereszténysziget (Kereztyen-
zygethe), ma Cristian, Ro. 569 
(Szászföld) 

Keresztes (Kereztes, Kerestus) 
451, 567 (Doboka m.) 

keresztesek l. esztergomi konvent, 
fehérvári konvent 

Keresztúr (Kerezthwr) 534 
(Baranya m.) 

– (Kereztur), ma Garamszent-
kereszt (Žiar nad Hronom, Sz.) 
442 (Bars m.) 

– (Kereztur), ma Apátkeresztúr 
(Crestur, Ro.) 393 (Bihar m.) 

– (Kereztur) 364 (Pest m.) 
– (Kereztur, Kereztwr, Kerez-

thwr, Kerezthwra) 76, 420, 
435, 449–450 (Zemplén m.) 

Kereztes l. Keresztes 
Kerezthwr l. Keresztúr 
Kerezthwra l. Keresztúr 
Kereztienfalu l. Keresztényfalva 
Kereztur l. Keresztúr 
Kereztwr l. Keresztúr 
Kereztyenfalu l. Keresztényfalva 
Kereztyenzygethe l. Kereszténysziget 
kert (káposztáskert) 1, 141, 166, 

191, 587 
Kerth 157 (Fejér m.) 
Kese (Kesse) fia András, Kalade-i 

100, 118 
Kesekunsar, hn. 129 (Pest m.)  
Keseleukew l. Keselőkő 
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Keselőkő (Keseleukew, Keselyw-
kw, Kesselekew), vár, ma Podhra-
die, Sz. 424, 572 (Nyitra m.) 

Keselywkw l. Keselőkő 
Kesovce l. Keszi 
Kesse l. Kese 
Kesselekew l. Keselőkő 
Kestenholcz 526  
Keszi (Kezeu), ma Sajókeszi 

(Kesovce, Sz.) 179 (Gömör m.) 
– (Kezew), ma Kiskeszi (Malé 

Kosihy, Sz.) 246 (Hont m.) 
– (Kezew), ma Kőkeszi (Kamenné 

Kosihy, Sz.) 128 (Hont m.)  
– (Kezu), ma Mezőkeszi (Chesău, 

Ro.) 451 (Kolozs m.) 
– (Kezy), ma Papkeszi 448 

(Veszprém m.) 
Keszi (Kezy-i dict.) János 166 
Kétfölddűlő (Kethfeuldduley), 

hn. 490 (Baranya m.) 
Kethfeuldduley l. Kétfölddűlő 
Kéttornyúlak l. Lak 
Keue l. kevei comes 
Keuesuth l. Kövesút 
kevei (Keue) comes l. László 
– alvárnagy l. István, Benedek fia 
Kewche l. Kölcse 
Keweshomlok l. Köveshomlok 
Keych 284 (Sopron m.) 
Keykw l. Kékkő 
kézdi (Kyzd) főesperes l. Péter 
kezes(ség) 135, 170, 382, 384, 

386, 390, 392, 459, 567 
Kezeu l. Keszi 
Kezew l. Keszi 
Kezu l. Keszi 
Kezy l. Keszi, Keszi János 
Kide (Kyde), ma Chidea, Ro. 567 

(Doboka m.) 
kiközösítés 267, 369–370, 416, 593 
Kilián fia Domokos, tejedi 189 

Kilych, vár, Ho. 436  
Kinga, opuliai hercegnő, óbudai 

apáca 20 
kínzás 348 
király l. András, II.; Béla, IV.; 

Károly, I.; Károly, IV.; Káz-
mér, III.; Lajos, I.; László, I.; 
László, IV.; szerb   

királyi ács 246  
– adományozási jogkör 77, 206, 

305, 447, 461, 490, 517, 572 
– ajtónállómester l. János 
– al-lovászmester l. Mihály, Ba-

lázs fia 
– általános oklevél 372, 432–434, 

449, 481, 509 
– asztalnokmester l. Pál 
– asztalnokok és bocsárok comes-e 261 
– aula l. királyi ifjú, királyi kan-

cellár, királyi lovag 
– bíró 231 
– cliens 241 
– dispensator 474 
– ember 2, 17, 23, 32, 42–45, 47, 

51, 64, 74, 82, 97, 100–101, 
104, 115, 118, 117, 121, 129, 
139, 144, 146, 151, 154–155, 
172, 178, 181, 191, 206, 208, 
212, 217–218, 232, 239, 261, 
264, 277, 281, 284–285, 290, 
305, 307, 313, 321, 326–328, 
334–337, 339, 345–346, 351–
352, 359, 364–365, 372, 377, 
379, 381, 387, 391, 397–399, 
403–404, 407, 409, 412, 414, 
416, 419–420, 425–427, 429, 
435, 438, 443, 445, 449–450, 
457, 461–462, 467, 472–473, 
481, 483, 490, 492–494, 496, 
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498, 512–513, 515, 517, 555, 
572, 576–577 

– falu l. Geletnek, Patak, Zalasd 
– főkancellár l. Miklós 
– gyűrűspecsét 2, 48, 101, 332, 

351, 379, 403, 481, 568 
– gyűrűspecsét notarius-a 48 
– had 385 
– had vezetője l. Benedek, Pál fia 
– hadbahívó parancs 215–218 
– hadjárat 215 
– hadoszlás 13, 24–25, 28, 56, 96, 

135, 137, 170, 201, 279, 288, 
325, 408, 428, 475, 477, 478–
479, 509, 533, 541, 582 

– harmincad 66 
– harmincadszedő l. Szerecsen Jakab 
– hűtlen (áruló) 75, 353 
– ifjú l. Bede, Jakab fia; Cudar 

Miklós; Mihály, Ernye fia; Sós 
Miklós 

– jelenlét 2, 23, 47, 85, 97, 146, 
170, 181, 206, 239, 261, 277, 
288, 305, 330, 335–337, 359, 
379, 391, 399, 404, 407, 414, 
416, 429, 438, 443, 457, 461, 
472, 474, 515, 517, 555, 572, 
576–577; l. még országbíró 

– kamara 222, 474 
– kamarahaszna 49, 309 
– kamaraispán l. körmöcbányai, 

Szerecsen Jakab 
– kancellár l. Miklós, Tamás 
– kancelláriai jegyzet (commissio, 

relacio) 17, 21, 47–49, 62, 67, 
85, 196, 216, 218, 286, 297, 
304, 308–309, 362, 414, 424, 
447, 465, 488–489, 510, 518 

– káplán 241, 557 
– kápolnaispán l. Vilmos 

– kápolnaispán tanúsága 326–
328, 334 

– kegy 62, 76, 81, 94, 103, 112, 
120, 260, 290, 304, 318, 348, 
401–402, 405, 423, 465, 523 

– kegyesség 61, 75, 78, 94, 112, 
290, 304, 318, 348, 368, 401, 
405, 488–489, 561 

– kegyúri jog 67, 309 
– kincstárnok 474 
– kúria 2, 100, 118, 208, 239, 

416, 532; l. még országbíró 
– lovag 241; l. még Domokos, 

Dezső fia; Franciscus de 
Georgio; Kis János; László, 
Töttös fia; Péter, Ponyk fia; 
Rudolf Kratzer  

– lovászmester l. Imre 
– mérték 97, 172, 208, 285, 494, 587 
– pecsét elveszése 33, 168 
– pohárnokmester l. Cudar Péter 
– privilegiális intitulatio 20–21, 

33, 75–78, 138, 168, 238, 242, 
253, 318, 354–355, 368, 401, 
405, 411, 506 

– sókamara l. erdélyi, lippai 
– sókamara-ispán l. Beuldre Mi-

hály, Szerecsen Jakab 
– tanács (főpapok, bárók) 67, 134, 

474, 385, 522 
– tárnok 231 
– tárnokmester l. János, Miklós fia 
– teljhatalom 67, 242, 318 
– titkos kancellár l. Vilmos 
– titkospecsét 112, 150, 196, 215–

216, 218, 252, 264, 362, 402, 
409, 499 

– udvarmester l. Cudar Péter 
– új adomány 206, 243, 260, 424, 

447, 461, 490, 517, 571–572 
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– védelem 286, 413, 463, 488–
489, 510, 518 

– zászló 318, 405 
királyné l. Erzsébet, Johanna 
királynéi ajtónállómester l. János, 

Sándor fia 
– aula l. királynéi ifjú, királynéi 

kancellár 
– birtokok visszavétele 359 
– ember 359, 457 
– falu l. Máté, Szalka 
– gyűrűspecsét 105 
– ifjú l. István, László fia; István, 

Pál fia; Miklós, László fia; Tót 
János 

– jelenlét 457 
– jog 359 
– kancellár l. László 
– káplán 105 
– notarius l. Miklós 
– notarius specialis l. Miklós 
– tárnokmester l. Bebek György 
Királyhelmec l. Helmec  
Királytava (Keraltaua), halászó-

hely 226 
Királytelke (curia Regis) 286 

(Sopron m.) 
Kis (Parvus) András (Andreusius) 22 
– (Parvus) Herman, fenesi hospes 567 
– (Parvus) Imre 22 
– (Parvus) János, lovag 21 
– (Parvus) Márton 22 
– (Parvus) Mihály, László fia, 

teresztenyei 535 
– (Parvus) Pető (Peteu), alvárnagy 251 
Kisapold l. Alsóapold 
Kisazar (Kysazar), ma Malé Ozo-

rovce, Sz. 43, 82 (Zemplén m.) 
Kisbába (Kysbaba) 472–473, 

496 (Nógrád m.) 

Kisbars (Kysbors) 456 (Bars m.) 
Kisbudmér l. Budmér  
Kisdém (Kysdeem) 321 (Veszp-

rém m.) 
Kisenyed l. Enyed 
Kisfalud (Kysfolud), ma Sorki-

falud 206 (Vas m.) 
– (Kysfalud) 419, 432 (Zemplén m.) 
Kishatvand (Kyshothuond) 364 

(Pest m.) 
Kisienew l. Jenő 
Kiskáloz (Kyskaluz, Kyuska-

licz) 80, 101 (Bars m.) 
Kiskapos (Kyskapus), ma Malé 

Kapušany, Sz. 449 (Ung m.) 
Kiskeszi l. Keszi 
Kiskoszmály l. Koszmály  
Kislibercse l. Libercse  
Kisludas l. Ludas 
Kismálé (Kysmale) 319 (Gömör 

m.); l. még Egyházasmálé, Málé 
Kisporvad (Kysporwod, Musuny-

kysperuad, Musunykysporuod) 
404, 445 (Veszprém m.) 

Kispulyon l. Pulyon 
Kisrozvágy l. Rozvágy  
Kissáros (Kysarus) 86 (Sáros m.) 
Kistarchan l. Kistárkány 
Kistárkány (Kistarchan, Kystar-

kan), ma Malé Trakany, Sz. 397–
398, 419–420, 432 (Zemplén m.) 

Kistúr (Kysthwr), ma Vel'ké 
Turovce, Sz. 554 (Hont m.) 

Kisunyom l. Unyom  
Kisvárda l. Várda 
Kisvarsány l. Varsány 
Kiszsadány (Sadan Parva), ma 

Szatmárzsadány (Sătmărel, Ro.) 
324 (Szatmár m.) 

Kl'ačany l. Kelecsény 
Klára, dubi Miklós leánya 437 
–, Fekete István felesége 517 
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–, Keszi János leánya 166, 181 
–, nagymihályi György leánya 576 
–, Pribych-i János leánya 99 
–, putnoki Renold felesége 560 
klarissza rend 482, 268, 369, 471 
Klis l. Klissza 
Klisa l. Tard 
Klissza (Clisia, Clissia), vár, ma 

Klis, Ho. 222 
klisszai comes 222 
Kloštar Ivanić l. Ivánc 
knini (Thinin, Tinin, Tynin; Ho.) 

püspök l. János 
Koblen 349 (Trencsén m.) 
– Pataka, patak 349 
Koch, tusai 468, 541 
– l. még Kocs 
Kociha l. Kecege 

Kocs (Koch), ma Nemeskocs 55 
(Vas m.) 

Kohar 366 (Veszprém m.) 
Koksó (Koxo), ma Koksóbaksa 

(Kokšov-Bakša, Sz.) 203, 257 
(Abaúj m.) 

Koksóbaksa l. Baksa, Koksó 
Kokšov-Bakša l. Baksa, Koksó 
Koky l. Kak 
Kolbasa l. Kolbása 
Kolbása (Kolbasa, Kulbasa), ma 

Brezina, Sz. 233–234 (Zemplén m.) 
Kolbyn l. Felsőkubin 
Kolcsmező l. Hosszúmező 
Koledinec l. Hedhely 
Kolíňany l. Kolon 
Kolon (Colon), ma Kolíňany, Sz. 

267, 322 (Nyitra m.) 
kolostor l. Nyulak szigeti, óbudai, 

pápoci, pécsi 
Kolozs (Kolus) megye 451 
kolozsmonostori (Clusmonustura, 

Clusmunustra, Colosmonostora, 
Colosmonostra, Culusmonustra, 

Kolosmonostora, Kolosmonostra, 
Kolus; ma Cluj-Mănăştur, Ro.) 
Szűz Mária-monostor és kon-
ventje 12, 23, 35, 98, 187, 306, 
381, 429, 451, 486, 563, 567 
(Kolozs m.) 

– apát 563, 567 
Kolozsvár (Clusuar, Culuswar), 

város, ma Cluj-Napoca, Ro. 
180, 187, 563, 567 (Kolozs m.); 
l. még márka 

kolozsvári bíró l. Bertalan, Berta-
lan fia  

– Híd utca 180 
Kolta (Koltha), ma Nemeskolta 

206 (Vas m.) 
Koltha l. Kolta 
Kolus l. Kolozs, kolozsmonostori konvent 
Komar 250  
Komárom (Kamariensis) megye  571 
komáromi főesperes l. Gál 
Komlos l. Komlós 
Komlós (Komlos), ma Tapoly-

komlós (Chmel'ovec, Sz.) 570 
(Sáros m.) 

Konch (dict.) János, Zop-i 97 
Konchman fia János, lőcsei polgár 28 
Konkh l. Kont Miklós 
Konkol 44, 108 (Valkó m.) 
Konok (dict.) István fiai: László 

és Kelemen, szalkai 145 
Konrád (Conrad), pannonhalmi 

prépost 284 
Kont (Konkh, Konth, Kunth) 

Miklós, nádor (H), kunok bírá-
ja, bihari, sárosi és vasvári 
comes 7, 14, 28, 20–21, 33, 46, 
56, 70, 75–78, 86, 132–133, 
138, 165, 168, 197, 205–207, 
227, 230–231, 238, 242, 250–
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251, 253, 274, 304, 308, 318, 
321, 326–328, 339, 354–356, 
365, 368, 387, 401, 405, 408–
409, 411, 442, 444, 455–456, 
465, 472, 491, 496, 504–506, 
509, 516, 552, 565, 570 

Konth l. Kont Miklós 
konvent l. barbacoi, béli, casteli-

onei, fehérvári, garamszentbe-
nedeki, garicsi, jászói, kolozs-
monostori, leleszi, óbudai, pan-
nonhalmi, pécsváradi, sági, so-
mogyi, szentantalvölgyi, turóci, 
zalai, zárai, zobori  

– tanúsága 2, 23, 38, 82, 97, 104, 
132–133, 146, 178, 203, 232, 
257, 277, 281, 284, 287–288, 
307, 313, 316, 347, 352, 365, 
372, 379, 381, 387, 403, 407, 
414, 416, 419–420, 429, 442–
443, 445, 455–456, 474, 498, 
515, 576, 577, 583 

Konzka, patak 141  
Konya l. Kónya 
Kónya (Konya) mester, pozsonyi 

comes 7, 20–21, 33, 75–78, 
138, 168, 189, 238, 242, 253, 
265, 289, 318, 354–355, 368, 
401, 405, 411 

– (Konya), Miklós fia, budaméri 
151, 281 

Koos l. Kós 
Kopach l. Kopács 
Kopács (Kopach), ma Csempesz-

kopács 206 (Vas m.) 
Kopasz (Kopaz), Péter fia, Nema-i 284 
Kopaz l. Kopasz 
Kopolch l. Kapolcs 
Koprivnica l. Kapronca 
Korbauiensis l. korbáviai 

korbáviai (Corbauiensis, Korbauiensis; 
ma Krbva, Ho.) püspök l. 
Rodozlaus 

– püspöki szék üresedésben 7, 20–
21, 33, 75–78, 138, 168, 238, 
242, 253, 318, 354–355, 368, 
401, 405, 411, 506 

Korchua l. Korcsva 
Korčula l. Kurzola 
Korcsva (Korchua), ma Karcsa-

va (Krčava, Sz.) 576 (Ung m.) 
Korusca l. Koruska 

Koruska (Coruska, Korusca), 
mátyusi László leánya 76 

Kós (Koos), Mike fia 565 
Kosa l. Kósa 
Kósa (Kosa), János fia, kálnoki 284 
Košice l. Kassa 
Kostol'any pod Tribečom l. Kosztolány 
Koszmály (Kozmal), ma Kis- és 

Nagykoszmály (Malé és Vel'ké 
Kozmálovce, Sz.) 18 (Nyitra m.) 

Kosztolány (Koztolyany), ma Gímes-
kosztolány (Kostol'any pod Tribe-
čom, Sz.) 443 (Nyitra m.) 

Kotor l. Cattaro 
kovács 152–153, 161, 180 
Koxo l. Koksó 
Kozma, hermányi 427 
–, Olug-i 115, 129 
–, újlaki esküdt polgár 236 
–, Adorján fia, szentgyörgyi 411 
–, Ampud fia, Iván és Péter apja 53 
–, Imre fia, Peder-i 573 
–, János fia, szentgyörgyi 168 
–, Márton fia, keményfalvi 206 
–, Tamás fia, Caap-i 545 
– fia Debe, liszkai 236 
– fia István, zsennyei 206 
– fia János 404 
– fia Tamás, bánvőki 97, 285 
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Kozmal l. Koszmály 
Koztolyany l. Kosztolány 
Kožuchov l. Kazsu 
köböl 191, 248, 567 
Köcsk (Kuchk) 46, 55, 207 (Vas m.) 
köcski Boldogságos Mária-oltár 55 
– Szt. György vértanú-egyház 55 
kőfejtés (kőfaragás) 247 
Kőhalom (Kuholm), vár, ma 

Rupea, Ro. 180 (Szászföld) 
kőhalmi várnagy l. Székely Jakab 
Kökényes (Kukenes) 64 (Bara-

nya m.) 
kökényesi (Kekenes; ma Nagyköké-

nyes, Nógrád m.) prépost 191 
Kőkeszi l. Keszi 
Kölcse (Kewche) 130 (Szatmár m.) 
Kölked (Kulked) 585–586 (So-

mogy m.) 
– (Kulked), ma Nagykölked 206 

(Vas m.) 
kőműves 247 
köpeny 139, 151, 178, 412 
Körmend (Kurmend), város 206, 

356, 457 (Vas m.) 
körmendi bíró 356, 457; l. még 

Leubul; Pető, Márk fia 
Körmöcbánya (Crempnic), város, 

ma Kremnica, Sz. 49 (Bars m.) 
körmöcbányai kamaraispán 49 
Kőrös (Crisium), ma Križevci, 

Ho. 107, 112, 186, 243 
– (Cris) megye 75, 447 
kőrösi comes l. Martonos, Nagy Pál 
– comes terrestris l. István, Demeter fia 
Körösszakál l. Szakál 
Körtvélyes (Kurthuelus) 71 

(Szabolcs m.) 
– (Kyurthuelyes, Kyurthuelies) 

326–328 (Pest m.) 

– (Kurtuelus, Kuruelus) 47 (Po-
zsony m.) 

– (Kurtuelus, Kwrthweles), ma 
Szepeskörtvélyes (Spišský Hru-
šov, Sz.) 372, 508 (Szepes m.) 

Kőszeg (Kwzegh), város 457 (Vas m.) 
Kőszegpaty l. Paty 
Kővágóörs (Kuwagours, Kuwa-

govrs, Kwuagowrs, Vrs, Wrs, 
Wagowrs) 88, 94, 103, 391, 
403 (Zala m.) 

kővágóörsi Szt. Mária Magdolna-
egyház 88 

Kövér (Kwuer dict.) János fiai: György, 
László és Gergely, velezdi 95 

Kövesd (Kwesd), ma Sopron-
kövesd 303 (Sopron m.) 

Köveshomlok (Keweshomlok), 
hn. 12 (Torda m.) 

Köveskút (Kueskuth), ma Sal-
köveskút 206 (Vas m.) 

Kövespatak (Kuespotak, Kues-
pothak, Kuespotoka) 329, 375 
(Hunyad m.) 

– (Kuespotak), folyó 375 
Kövesút (Keuesuth), út 486 
Kövesszarm (Kueszorm), ma 

Gasztony 206, 275 (Vas m.) 
követ (legátus, nuncius) 5–6, 15–16, 

87, 114, 131, 142, 149–150, 202, 
204, 222, 245, 270, 292, 296, 
342–343, 353, 367, 373, 441, 
459–460, 464, 542, 557–558 

Közép-Szolnok (Zonuk) megye 318 
közjegyző 10, 22, 124, 369, 471, 

550, 556, 592 
közös birtoklás (használat) 95, 233–

234, 240, 302, 310, 357, 493 
közrendű (nem nemes) 51, 54–55, 

82, 175, 206, 281, 307, 326–
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328, 356, 365, 405, 419–420, 
432–435, 442–443, 449–450, 
455, 462, 467, 481, 483, 501–
502, 512–513, 559, 567 

Krakkó, város, ma Kraków, Lo. 333 
krakkói egyház 84, 119 
Kraków l. Krakkó 
Král'ovsky Chlmec l. Helmec 
Krásna nad Hornádom l. Széplak 
Krasňany l. Krasznyán 
Krassó (Caraso, Carasow, Cras-

so, Crassou, Karasov, Kras-
sow) megye 551–552 

– megye hatósága 161, 262–263, 
272, 536 

krassói comes l. László 
– vicecomes l. Lőrinc, Domokos fia 
Krassow l. Krassó 
Kraszna (Karazna) megye 215 
– (Carasna), folyó 290 
Krasznarécse l. Récse 
Krasznyán (Krazna), ma Karasz-

nyán (Krasňany, Sz.) 349, 394 
(Trencsén m.) 

Krazna l. Krasznyán 
Krbva l. korbáviai 
Krčava l. Korcsva 
Kremnica l. Körmöcbánya 
Križevci l. Kőrös 
Krk l. veglai 
Kronhora, domb 349 
Krupa (Crope), vár, ma Bosanska 

Krupa, BH. 413 (Zágráb m.) 
– (Crupa) fia Miklós, szolga 125 
krupai comes l. Pál 
Krusa fia Imre, Lubenouch-i 447 
Kuchk l. Köcsk 
Kuchyn l. Kucsin 
Kučín l. Kucsin 
Kucsin (Kuchyn), ma Alsóköcsény 

(Kučín, Sz.) 468, 541 (Zemplén m.) 
Kueskuth l. Köveskút 
Kuespotak l. Kövespatak 

Kuespothak l. Kövespatak 
Kuespotoka l. Kövespatak 
Kueszorm l. Kövesszarm 
Kuholm l. Kőhalom 
Kukenes l. Kökényes 
Kulach l. Kulacs Domokos 
Kulacs (Kulach dict.) Domokos 

mester, Miklós fia, csáktornyai 
várnagy, lősi 461, 490 

Kulbasa l. Kolbása 
Kulbin Superior l. Felsőkubin  
Kulbyn l. Felsőkubin 
– Superior l. Felsőkubin 
Kulcsár (Claviger) Tamás, pécs-

váradi 79 
kulcsár 284 
Kulked l. Kölked 
Kun (Kwn dict.) Pál 484 
– (Kwn dict.) Péter, pécsváradi 79 
Kuna, Pribych-i János felesége 99 
kunok bírája l. nádor  
Kunország (Co) l. királyi privi-

legiális intitulatio 
Kunova Teplica l. Tapolca 
Kunszentmárton l. Szentmárton 
Kuntapolca l. Tapolca 
Kunút (Kunuth dict.), út 129  
Kunuth l. Kunút 
Kupa (Cupa) 22 (Abaúj m.) 
Kurmend l. Körmend 
Kurthuelus l. Körtvélyes 
Kurtuelus l. Körtvélyes 
Kuruelus l. Körtvélyes 
Kurzola (Curçola), város, ma 

Korčula, Ho. 353  
kurzolai comes 353 
Kusal l. Kusaly 
Kusaly (Kusal), ma Coşeiu, Ro. 

23, 290 (Közép-Szolnok m.) 
Kusalyi Jakcs l. Jakcs, kusalyi 
kút 141, 243, 587 
Kutrez 262–263 (Krassó m.) 
Kutus 493–494 (Sáros m.) 
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Kuwagours l. Kővágóörs 
Kuwagovrs l. Kővágóörs 
küküllői (Kykelleu) főesperes l. János 
Kürt (Kyurth), ma Fajkürt (De-

dinka, Sz.) 456 (Bars m.) 
Kwesd l. Kövesd 
Kwn l. Kun 
Kwrthweles l. Körtvélyes 
Kwuagowrs l. Kővágóörs 
Kwuer l. Kövér János 
Kwzegh l. Kőszeg 
Kyde l. Kide 
Kykelleu l. küküllői főesperes 
Kynis nemzetség 117 
Kynke, Kalmár Balázs felesége 340 
Kyra 284 (Moson m.) 
Kysarus l. Kissáros 
Kysazar l. Kisazar 
Kysbaba l. Kisbába 
Kysbors l. Kisbars 
Kysdeem l. Kisdém 
Kysfalud l. Kisfalud 
Kysfolud l. Kisfalud 
Kysgutur l. Gutor 
Kyshothuond l. Kishatvand 
Kyskaluz l. Kiskáloz 
Kyskapus l. Kiskapos 
Kysmale l. Kismálé 
Kysporwod l. Kisporvad 
Kysreche l. Récse 
Kysrouazd l. Ravazd 
Kystachaa l. Sygmarfalua 
Kystarkan l. Kistárkány 
Kysthwr l. Kistúr 
Kysuarada l. Várda 
Kyurth l. Kürt 
Kyurthuelies l. Körtvélyes 
Kyurthuelyes l. Körtvélyes 
Kyuskalicz l. Kiskáloz 
Kyzd l. kézdi főesperes 

 
L  
L l. Lodoméria 
Laak l. Lak 
Laaz l. Láz 
Lachk l. Lack 

Lack (Lachk, Lakch), Márk fia, 
varbóci 239, 416 

– (Lachk), Pál és Miklós zempléni 
comes-ek apja 232, 244, 432–
434, 452, 575 

– (Lachk) fia Arnold, Aranyas-i 
148, 164 

– (Lachk) fia Miklós, rakoncai 192 
Lackfi Dénes l. Dénes erdélyi vajda 
Lackfi Imre l. Imre királyi lovász-

mester 
Lackfi István l. István szlavón bán 
Lackfi Miklós l. Miklós, Lack fia 
Lackfi Pál l. Pál, Lack fia 
Laczko, László fia, oláh, almási 260 
láda 18, 64, 104 
Ladamer l. Ladomér 
Ladei István mester, pozsegai 

kanonok 534 
Ladiha 500–502  
Ladomer l. Ladomér 
Ladomér (Ladamer), ma Garam-

ladomér (Ladomer, Sz.) 442–
443, 456 (Bars m.) 

lagena 512–513 
Lagina 213 (Szepes m.) 
Lahouich 502 (Zágráb m.) 
Lajos, aquileiai pátriárka 87, 162, 182 
–, I., magyar (H, U, V) király, I. 

Károly király és Erzsébet ki-
rályné fia 2, 4, 6–7, 10–11, 14, 
16–18, 20–21, 23–25, 28, 32–
33, 36–37, 39–43, 47–49, 51, 
57, 60–67, 69, 71, 74–78, 82, 
85, 87, 90–92, 94–97, 100–104, 
106, 108, 110–115, 117–118, 
120, 124, 126–128, 134–135, 
138–139, 144, 146, 150–151, 
154–156, 158–159 között, 162, 
166–167 között, 167–168, 171–



 376

172, 177–179, 181–182, 185, 
188, 191, 196, 198–199, 205–
206, 208–209, 212, 214–218, 
222, 226, 229, 238–239, 242–
243, 245–246, 248–249, 252–
253, 260–261, 264, 270, 275, 
277, 281, 283–288, 290, 290–
291 között, 297–301, 303–305, 
308–309, 313–316, 318, 321, 
325, 330, 332, 334–337, 339, 
344–349, 351–355, 359, 361–
365, 368, 372, 379, 381, 385, 
387, 391, 393–394, 397–405, 
407, 409, 411–417, 419–421, 
423–429, 432–436, 438, 443, 
445, 447, 449–450, 452, 454, 
457, 461–465, 467, 469, 472–
479, 481, 483–484, 488–489–
496, 498–502, 506, 509–510, 
515, 517–520, 522–523, 526, 
529, 532–535, 541–545, 547–
548, 550, 553, 555–557, 562, 
566, 571–572, 574, 576–577, 
579–581, 583, 592 

–, nápolyi király, Johanna férje 22 
Lak (Laak) 55 (Vas m.) 
– (Laak), ma Kéttornyúlak 123, 

279–280 (Veszprém m.) 
Lakch l. Lack 
Lampert, szepesi kanonok, 

alvikárius 508 
Lampertszásza (Luprethzaza), ma 

Beregszász (Berehovo, Ukr.) 232 
(Bereg m.) 

Lanceus mester, soproni vice-
comes 34 

Lanch 207 (Vas m.) 
Lapsa l. Szecsőd 
Laskod (Laskud, Loskud) 1 

(Szabolcs m.) 

Laskud l. Laskod 
Lastomír l. Lesztemér 
László l. Catho László 
– l. Fekete László 
– l. Sós László 
– l. Szár László 
– l. Vas László 
–, alsoki plébános 284 
–, bolyi 397–398, 419, 432 
–, budai kanonok 166, 364, 470 
– mester, kevei és krassói comes 17  
–, Lewe-i 45, 144 
–, litteratus 26  
–, lovag 22 
–, I., magyar király 231 
–, IV., magyar (H) király 474 
–, Mook-i 25 
–, opuliai herceg 415 
–, országbírói notarius, litteratus 

20–21, 345–346, 354–355 
–, Patay-i 492 
–, pelejtei 352 
–, sarmasági 212 
– comes, sárosi szolgabíró 570 
–, veszprémi püspök, királynéi 

kancellár 7, 21, 33, 75–78, 138, 
163, 168, 195, 242, 253, 318, 
354–355, 368, 401, 405, 411, 
448, 481, 506 

–, zempléni főesperes, egri kano-
nok 60, 65, 95, 132–133, 155 

–, Ábrahám fia, szakáli 205 
–, András fia, vitkai 479 
–, Bálint fia, Nema-i 321, 409 
–, Bekew fia, gencsi 46, 70 
–, Beled fia, Nege-i 492 
–, Bertalan fia, famulus 356 
–, Bod fia, tusai 468, 541 
–, Demeter fia  23 
–, Demeter fia, szepetki 389 
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–, Dénes fia, Kyra-i 284 
–, Domokos fia, szabolcsi szolga-

bíró, henyei 175–176, 226 
–, Doncs zólyomi comes fia 474 
–, Egyed fia, cséfalvi 265, 289 
– mester, Egyed fia, esztergomi 

vicecomes és várnagy 288, 313 
– mester, Ellős fia, szatmári vice-

comes, gacsályi 170, 198, 323–
325, 380  

–, Feldruh fia, György apja, olaszi 
339, 365 

–, Gál fia 22 
– mester, Gál fia, Wmur-i 551–552 
–, Imre fia 206 
–, Ipolit fia, derzsenyei 387 
–, István fia 559 
–, István fia, bánvőki 97, 285 
–, István fia, Berbenche-i 461 
–, István fia, berencsi 198 
–, István fia, hegyaljai 233–234 
–, István fia, Kohar-i 366 
–, István fia, panyiti 426, 467 
–, István fia, Tamás és Erzsébet 

apja, sági 430 
–, István fia, vitkai 477 
– mester, Iván fia, kállói, semjéni 

8, 29, 71, 175–176, 475, 505 
–, Jakab fia, baracskai 305, 330 
–, Jákó fia, nagymihályi 568  
– mester, János fia 453 
–, János fia, ajkai 399 
–, János fia, Péter, János, Fábián és 

László apja, balkányi 8, 71–73 
–, János fia, pelejtei 352  
–, János fia, szentmiklósi 64 
–, János fia, szentpéteri 33  
–, János fia, tolcsvai 65 
–, Konok István fia, szalkai 145 
–, Kövér János fia, velezdi 95 

–, László fia, balkányi 71–73 
–, László fia, salamoni 240 
–, Leusták fia, Margit apja, szent-

mártoni 470 
–, Lökös fia 401 
–, Lőrinc fia, nagymihályi 568 
–, Lőrinc fia, Zalanta-i 60 
–, Makó fia, jókúti 147 
–, Máté fia, Tamás apja 364 
–, Máté fia, kistárkányi 397–398, 

419–420, 432 
–, Mihály fia, mikolai 302 
–, Mihály fia, Mihály és Ubul 

apja, nagysemjéni 197 
–, Mihály fia, szentpéteri 33 
– mester, Miklós fia, baksai 203, 257  
–, Miklós fia, hegyaljai 233–234 
–, Miklós fia, kendertói 19 
– mester, Miklós fia, koksói 203, 257 
–, Miklós bán fia, lendvai 7, 11 
–, Miklós fia, Katalin, Koruska, 

Luca, Erzsébet, Ilona és Annus 
apja, mátyusi 76 

–, Miklós fia, patyi 206 
– mester, Miklós fia, rozgonyi 

139, 151, 178, 281, 510, 518  
–, Miluzlou fia, Tamás és János 

apja, revucai 474 
–, Móric fia 206 
– comes, Musad fia, Péter, János, 

Laczko és Musa apja, oláh, al-
mási 260  

–, Pál fia, Ewrmenes-i 372 
–, Pál fia, Nerleud-i 64 
–, Pál fia, teresztenyei 416, 535 
–, Péter fia, Corlatfalua-i 56 
–, Péter fia, ellősfalvi 64 
–, Péter fia, gutori 254 
–, Péter fia, panyolai 505 
–, Péter fia, zsennyei 206, 573, 578 
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–, Pető fia 42  
–, Pető fia, Bayla-i 536 
–, Pósa fia 121 
–, Roland fia, szalonnai 239, 277, 

416, 476, 577 
–, Sándor fia 485 
–, Simon fia, károlyi 477–479 
–, Tamás fia 234 
–, Tamás fia, Lengend-i 239, 277, 

416, 476, 577 
– mester, Tamás fia, litteratus, 

szentpéteri 471  
–, Tibold fia, daróci 492 
–, Tivadar fia, újhelyi bíró 564 
– mester, Töttös fia, királyi lovag, 

blinjai 58, 252  
–, Uz fia, németi 454 
–, Vecse Miklós fia, Mihály és Já-

nos apja, putnoki 560–561 
–, Wulfing Miklós fia 160 
–, Erzsébet apja, Makra-i 458 
–, István és Miklós királynéi ifjúk 

apja, mezőlaki 2, 181, 447 
–, Kinga apja, opuliai herceg 20 
– 450 
– fia Ábrahám 408 
– fia Antal, kolozsvári hospes 567 
– fia Demeter, ományi 132–133 
– fia Gergely, zsennyei 206 
– fia István, andrásházi 27, 98 
– fia István, nádasdi 429 
– fia János, bodrogi szolgabíró 58 
– fia János, káldi 55 
– fia János, köveskúti 206 
– fia János, patai 408  
– fia János, szárazberki 302 
– fia János, telekesi 206 
– fia János, Tribech-i 206 
– fia János, várdai 137 
– fia Kis Mihály, teresztenyei 535 

– fia László, salamoni 240 
– fia Lökös, Enyeruh-i 357 
– fia Márton, Elbeus-i 274, 425 
– fia Márton, nagytárkányi 419, 432 
– fia Mihály, olsavicai 32 
– fia Mihály, putnoki 319, 377 
– fia Miklós, Lagina-i 213 
– fia Pál, szecsődi 206 
– fia Péter, keresztúri 397–398, 

420, 435, 449–450 
– fia Péter, németi 434, 449 
– fia Péter, officialis 315–316, 

420, 583 
– fiai: Miklós és Péter, Kutus-i 

493–494 
– fiai: Jakab és Miklós, nagy-

mihályi 146 
– fiai: János és András, szántói 540 
– fiai: Tamás és István, szekeresi 170 
– fiai: Péter és Pál, szenterzsébeti 408 
Lasztomér l. Lesztemér 
Lathard l. Lothard 
Laurencius Celsi, velencei dózse 317 
– (Laurenzo) de Volcasso, raguzai 

rector, polgár 16, 142, 300 
Laurenzo l. Laurencius 
Láz (Laaz) 575 (Ung m.) 
leánynegyed 60, 62, 68, 73, 80, 

101, 103, 140, 187, 190, 213, 
234, 239, 278, 303, 366, 416, 
468, 493, 508, 514, 541, 561 

Lebenye 257 (Abaúj m.) 
Lefantovce l. Elefánt 
legelő 113, 240, 470 
legeltetés 113, 578 
Legend l. Lengend 
Lekene l. Lekenye 
Lekenye (Lekene), ma Bohú-
ňovo, Sz. 18 (Gömör m.) 

Lekus l. Lökös 
Leles l. Lelesz 
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Lelesz (Lelez), ma Leles, Sz. 244, 
433, 435 (Zemplén m.) 

leleszi prépost l. Péter 
– Szt. Kereszt-monostor és kon-

ventje 25–26, 29, 43, 82, 137, 
145–146, 151, 197–198, 200, 
232, 244, 247, 281–282, 339, 
365, 352, 393, 397–398, 419–
420, 432–435, 438, 449–450, 
468, 477, 479–480, 515, 533, 
540, 568, 575–576, 583 

Lelez l. Lelesz 
lelki üdv 95, 134, 370 
Lemovicensis l. Limoges-i egyházmegye 
Lendava l. Lendva 
Lendva (Lyndua, Lyndwa), ma 

Alsólendva (Lendava, Szl.) 7, 
11 (Zala m.) 

Lengel l. Lengyel 
Lengend (Legend) 239, 416, 476, 

577 (Heves m.) 
Lengyel (Lengel dict.) János, 

Lengyel Lökös apja, kállói 135 
– (Lengel dict.) Lökös (Leukus 

mester), Lengyel János fia, kál-
lói, semjéni 1, 25, 135, 395, 485 

lengyel kancellár l. János 
– király l. Kázmér 
lengyel-osztrák kereskedelmi egyez-

mény 333 
Lengyelország (P, partes Polo-

nie) 84, 93, 119, 333, 367 
lenyakazás 563, 567 
Leopoldov l. Galgóc 
Lesenice l. Leszenye 
Lesna, Ho. 245 
Leszenye (Lezene), ma Lesenice, 

Sz. 42, 51 (Hont m.) 
Lesztemér (Lezthemer), ma Lasz-

tomér (Lastomír, Sz.) 438 (Zemp-
lén m.) 

Leua l. Léva 
Leubul, körmendi bíró 206  
Leucha l. Lőcse 
Leuche l. Lőcse 
Leukus l. Lökös 
Leupold l. Lipót 
Leus l. Lős 
Leustac l. Leusták 
Leustach l. Leusták 
Leusták (Leustach), somogyi co-

mes 359 
– (Leustac, Leustach), szlavón 

bán 7, 20–21, 33, 75–78, 136, 
138, 141, 158, 168, 186, 242–
243, 253, 301, 500–502 

– (Leustach), Póka fia, esztergomi 
bíró 424, 572 

– (Leustach), Woska fia, Imre ap-
ja, várnép 461 

– (Leustach, Lewstach) fia Doncs, 
kiskálozi, Chaladh-i 80, 101 

– (Leustach) fia László, szent-
mártoni 470 

Leutoldus de Stadek 298 
Léva (Leua), vár, ma Levice, Sz. 

301 (Bars m.) 
lévai várnagy l. János, Lőrinc fia 
levelesítés (proscripcio) 304 
Levice l. Léva 
Levoča l. Lőcse 
Lewe 45, 144 (Valkó m.) 
Lewk l. Lök 
Lewstach l. Leusták 
Lezene l. Leszenye 
Lezthemer l. Lesztemér 
Liberche l. Libercse 
Libercse (Liberche), ma Kis- és 

Nagylibercse (L'uboriečka és 
L'uboreč, Sz.) 418 (Nógrád m.) 

Liliom (Lilium), ....kana, Wrana 
és Margund anyja 582 

Lilium l. Liliom 
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Limoges-i (Lemovicensis; Fro.) 
egyházmegye 369, 471 

Lipcse (Lypche), ma Zólyom-
lipcse (Slovenská L'úpča, Sz.) 
412, 414 (Zólyom m.) 

Lipóc (Lipouch, Lypolch, Ly-
poch, Lypouch, Lypoulch, 
Lypowch), vár és birtok, ma 
Lipovec és Kecerlipóc (Kece-
rovský Lipovec, Sz.) 75, 412, 
426–427, 444, 452, 462, 467, 
574 (Sáros m.) 

– (Lypolch), ma Strem, Au. 206 
(Vas m.) 

lipóci várnagy l. Jakab, Péter fia 
Lipót, bambergi püspök 167, 171 
– (Leupold), osztrák herceg 4, 40, 

91, 361 
– (Lipold) comes, File fia, Bala és 

Balázs apja, béli 83 
– l. még Leutoldus 
Lipouch l. Lipóc 
Lipova l. Lippa 
Lipovec l. Lipóc 
Lippa (Lyppa, Lypua), ma Lipo-

va, Ro. 309, 429 (Arad m.) 
lippai sókamara-ispán l. Beuldre 

Mihály, Szerecsen Jakab 
Lippto l. Liptó 
Lipto l. Liptó 
Liptó (Lippto, Lipto, Lyptou, Lyp-

tov, Lyptuv) megye 117, 287, 
474, 588 

– megye hatósága 169, 287 
liptói comes l. Bebek György 
– nemesek szabadsága 474 
– vicecomes l. János, Sándor fia 
Liszkó (Lizka, Lyzka, Lyzkou, 

Lyzkow) 21, 33, 75–78, 138, 
236, 238 (Valkó m.) 

Liszkói Pál l. Pál királyi asztalnok-
mester 

liszt 567 
litteratus 20–21, 44–45, 51, 88, 

94–95, 98–99, 108, 144, 192, 
208, 236, 243, 304, 334, 345–
346, 352, 377, 428, 443, 468, 
471, 474, 482, 534, 541, 551–
552, 586 

Lizka l. Liszkó 
Ljuba l. Lyuba 
ló (csikó, igásló, ménes, roh, 

zordon) 15, 17, 73, 227, 230–
231, 290, 356, 388, 392, 426–
427, 433, 435, 456, 462, 467, 
472–473, 496, 498, 567, 570 

Loasz l. Lovas 
Loch l. Lócs 
Lochman l. Locsmánd 
Lócs (Loch) 407 (Sopron m.) 
Locsmánd (Lochman), ma Lutzmanns-

burg, Au. 34 (Sopron m.) 
Lodomér, Tivadar fia, veszprémi 

dékán, henyei 231 
Lodoméria (L) l. királyi privile-

giális intitulatio 
Lombar Tamás, Keych-i 284 
Lorand l. Roland 
Loskud l. Laskod 
Losonc (Losonch, Luchonch), 

ma Lučenec, Sz. 472–473, 496, 
498 (Nógrád m.) 

Losonch l. Losonc 
Losonci István l. István szörényi bán 
Lothard (Lathard) mester, János 

fia, várkonyi 172, 208, 265, 
289, 350 

Louas l. Lovas 
Lovas (Louas, Loaz) 403 (Zala m.) 
lovas katona 216–218 
Lőcs l. Lős 
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Lőcse (Leucha, Leuche), ma 
Levoča, Sz. 28, 369 (Szepes m.) 

Lök (Lewk, Luk), ma Tiszalök 
76 (Szabolcs m.) 

Lökös l. Lengyel Lökös 
– (Leukus), egri 324 
– (Leukus), István fia, magyari 586 
– (Leukus), János fia, pécsváradi 79 
– (Leukus), László fia, Enyeruh-i 357 
– (Leukus), Olivér fia, bogdányi 25 
– (Leukus) comes, Roland fia, 

aradi vicecomes 388 
– (Leukus), Vörös Ábrahám fia, 

Miklós apja, cseklészi 96, 517 
– (Lekus), Miklós apja, Karan-i 64 
– (Leukus) mester fia László 401 
– (Leukus) fia Miklós 469 
Lőrinc l. Chempez Lőrinc 
– l. Sebul Lőrinc 
– l. még Laurencius 
–, litteratus, egyházasporoszlói 44–

45, 108, 144, 507 
–, marosi plébános 387 
–, officialis 430 
– mester, pozsonyi kanonok 96–97 
–, rozgonyi 518 
–, Sisar-i 495 
–, szelei 42 
–, vasvári bíró 311 
–, Vecherch-i 115 
–, András fia, György és László 

apja, nagymihályi 568, 575 
–, Dettel fia, apáti jobbágy 442, 456 
– mester, Domokos fia, krassói 

vicecomes, harami várnagy 
161, 262–263, 272, 536  

–, Egyed fia 288, 313 
–, Gotthárd fia, budméri 461 
–, György fia, László, Erzsébet és 

Ilona apja, Zalanta-i 60 

–, Hodos fia, Illés apja, szakolyi 227 
– mester, János fia 451  
–, János fia, Kerechen-i 206 
–, János fia, Nema-i 404, 445 
–, Jóka fia, bossányi 147 
–, László fia, Nema-i 321 
–, Márton fia 500 
–, Mese fia, Miklós apja 86 
–, Miklós fia, apáti 389 
–, Miklós fia, felsőkubini 474 
–, Miklós fia, jobbágy 265, 289, 350 
–, Miklós fia, rádóci 206 
–, Nagy Pál fia, gecsei 522 
–, Pál fia, körtvélyesi 372 
–, Petenye fia 364 
–, Péter fia, agárdi 419, 432 
– comes, mester, Simon fia, Miklós 

és Katalin apja, nagymartoni 
34, 303  

–, Tivadar fia, henyei 231 
–, Tót Péter fia 86 
– mester, István zágrábi püspök, 

János barsi comes és Benedek 
apja, csornai 301, 428  

– , Balázs apja, gáti 425 
– fia András, Bokan-i 391, 403 
– fia Antal, Saralya-i 372 
– fia Demeter, ományi 132–133 
– fia Gergely 341 
– fia Gergely, henyei 231 
– fia István, Nehe-i 319 
– fia Jakab, papfalvi 306 
– fia János 170 
– fia János, récsei 212, 290, 429 
– fia János, unyomi 206 
– fia Mihály, gégényi 59 
– fia Mihály, Micla-i 426 
– fia Miklós 46 
– fia Miklós, Wydyp-i 590 
– fia Pál, bodrogi szolgabíró 58 
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– fia Pál, pozsonyi kanonok 285 
– fia Péter, jékei 532 
– fia Péter, keszi 128 
– fia Tamás, molnári 206 
Lős (Leus), ma Lőcs (Luč, Ho.) 

461, 490 (Baranya m.) 
Lubenouch 447 (Kőrös m.) 
L'uboreč l. Libercse 
L'uboriečka l. Libercse 
Luč l. Lős 
Luca, mátyusi László leánya 76 
Lucafolua l. Lukafalva 
Lučenec l. Losonc 
Lucha l. Luka 
Luchench l. Dub 
Luchka l. Lucska 
Luchna 424, 572 (Nyitra m.) 
Luchonch l. Losonc 
Luchunch l. Dub 
Lúčky l. Lucska 
Lucska (Luchka), ma Lucski 

(Lúčky, Sz.) 559 (Liptó m.) 
Lucski l. Lucska 
Ludas (Bothludasa), ma Kis-

ludas (Gusu, Ro.) 569 (Fehér m.) 
Ludbreg (Lyudbreg), Ho. 243 

(Kőrös m.) 
Ludeger, Geech fia, Tiba apja, 

zsennyei 206 
Luk l. Lök 
Luka fia György 472–473, 498 
– (Lucha) fiai: Lukács és István, 

Radoztich-i 500–502 
Lukács comes 231 
–, jászói konvent tagja 257, 416, 577 
–, jobbágyi 208 
–, korcsvai 576 
–, János fia 502 
–, Luka fia, Radoztich-i 500–502 
–, Miklós fia, főteleki, Kutrez-i 

262, 272 
–, Miklós fia, monoszlói 194 

–, Demeter, Péter és Sándor apja, 
lipóci 412, 426–427, 444, 452, 
462, 467, 574 

– fia János, kisfaludi 206 
– fia Péter, Gnaynicha-i 181 
Lukafalva (Lucafolua) 206 (Vas m.) 
Luncani l. Gerend 
Luprethzaza l. Lampertszásza 
Lutzmannsburg l. Locsmánd 
Lyndua l. Lendva 
Lyndwa l. Lendva 
Lypche l. Lipcse 
Lypoch l. Lipóc 
Lypolch l. Lipóc 
Lypolch l. Lipóc 
Lypouch l. Lipóc 
Lypoulch l. Lipóc 
Lypowch l. Lipóc 
Lyppa l. Lippa 
Lyptou l. Liptó 
Lyptov l. Liptó 
Lyptuv l. Liptó 
Lypua l. Lippa 
Lytta, víz 286 
Lyuba, ma Ljuba, Sze. 236 (Val-

kó m.) 
Lyudbreg l. Ludbreg 
Lyzka l. Liszkó 
Lyzkou l. Liszkó 
Lyzkow l. Liszkó 
 

M 
M……. fia Pető 54 
Macarensis l. makarskai püspök 
Macedonia l. Macedónia 
Macedónia (Machadonya, Mache-

donya), ma Macedonia, Ro. 430 
(Temes m.) 

Machadonya l. Macedónia 
Machedonya l. Macedónia 
Machou l. macsói bán 
Machow l. macsói bán 
Mačov l. macsói bán 
macsói (Machou, Machow; ma 

Mačov, Sze.) bán l. Miklós 
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Madach fia Pál 68 
Magar l. Magyar 
Magere l. Magyari 
Magiar l.  Magyar 
magnificus 7, 10, 20–21, 33–34, 

75–78, 124, 138, 168–169, 238, 
242, 253, 271, 318, 354–355, 
368, 401, 405, 412–413, 474, 
506; l. még báró 

Magnus l. Nagy 
Magy (Mogh) 135 (Szabolcs m.) 
Magyar (Magar, Magiar dict.) Pál 

mester 36, 46, 70, 74, 199, 207, 
226, 242, 422, 555  

magyar (Hungaricalis, Hungarus, 
Ongarus, Ungarus) 22, 107, 
216, 225, 237, 295–296, 373 

– király l. András, II.; Béla, IV.; 
Károly, I.; Lajos, I.; László, I.; 
László, IV. 

– királyné 31, 379, 457, 480, 494; 
l. még Erzsébet 

magyar-osztrák szerződés 90–92, 
150, 385, 544, 557 

magyar-velencei békeszerződés 580 
Magyargéc l. Géc 
Magyari (Magere) 184, 585–586 

(Somogy m.) 
Magyarkapronca l. Kapronca 
Magyarkecel l. Kecel 
Magyarkelecsény l. Kelecsény 
Magyarnádas l. Nádasd 
Magyarország (H, U, V, partes 

Vngarie ~ Ungarie, regnum 
Hungarie) 4–6, 9, 15–16, 84, 
87–88, 93, 113, 119, 223, 238, 
245, 286, 292, 297, 304, 308, 
318, 344, 367, 371, 401, 405, 
423–424, 436, 440, 474, 482, 
491, 508–509, 511, 519, 571, 
593; l. még királyi privilegiális 

intitulatio, magyar király, ma-
gyar királyné, nádor 

Magyarszecsőd l. Szecsőd 
Magyarvalkó l. Valkó 
Magyarzsombor l. Zsombor 
Măhal l. Mohaly 
makarskai (Macarensis; Ho.) püs-

pök l. Bálint 
Mákfa (Makua) 165, 206, 255, 

356 (Vas m.) 
Maklar l. Maklár 
Maklár (Maklar, Moklar) 488–

489 (Heves m.) 
Makó (Makou, Makow, Mokou, 

Mokow), Pál fia, János és Pál 
apja, szentesi 339, 397–398, 
419–420, 432, 435, 449 

– (Mokou), Nezteus fia, László 
apja, jókúti 147 

Makou l. Makó 
Makouicha l. Makovica 
Makovica (Makouicha), vár, ma 

Zborov, Sz. 305, 330 (Sáros m.) 
makovicai várnagy l. Miklós, Ja-

kab fia 
Makow l. Makó 
Makra 458 (Szatmár m.) 
Makua l. Mákfa 
Male l. Málé 
– ecclesiastica l. Egyházasmálé 
Málé (Male) 319 (Gömör m.); l. 

még Egyházasmálé, Kismálé 
Malé Kapušany l. Kiskapos 
– Kosihy l. Keszi 
– Kozmálovce l. Koszmály  
– Ozorovce l. Kisazar 
– Trakany l. Kistárkány 
Malech fia Miklós, pap, dombrói 358 
malom 20, 67, 79, 88, 95, 113, 

174, 231, 233, 290, 311, 349, 
379, 394, 405, 414, 492–493, 
516, 564 

malomárok 79, 257 
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malomgát 492 
malomhely 88, 95, 231, 233, 310 
malomkerék 20 
Malomsár (Molumsar, Sary) 88, 

103 (Veszprém m.) 
Mankus l. Csonka 
Máramaros (Maramoros, Mara-

morus) megye 215 
máramarosi comes l. Benedek, Pál fia  
Máramarossziget l. Sziget 
Maramoros l. Máramaros 
Maramorus l. Máramaros 
Marcal (Morzal), folyó 55 
marcalmelléki alesperes l. András 
Marcell, Asop fia, Aranyas-i 148 
– fia Domokos 514 
– fia Miklós, Aranyas-i 148, 164 
– fia Miklós, dubi 437, 469, 517 
Marchech, Wlk fia 502 
Marco de Sissa, raguzai polgár 

460, 464 
Mare l. Máré 
Máré (Mare), vár 174 (Tolna m.) 
– (Mare) 173–174 (Tolna m.) 
Maren fia Crisan, gréci polgár 99 
– fia Tuxa, Pernya-i hospes 109 
Margit, ajkai Miklós felesége 366 
–, apáti Tamás anyja 389 
–, bábaréti Sándor leánya 312 
–, Beke leánya 62 
–, brogyáni János leánya 415 
–, Jakab pozsonyi bíró leánya 13 
–, kővágóörsi Pál leánya 88, 94, 

103, 391, 403 
–, Magyar Pál felesége 36, 46, 70, 

102, 174, 199, 207, 226, 242, 
422, 555 

–, Pribych-i János leánya 99 
–, szentmártoni László leánya 470 
Margitsziget l. Nyulak szigeti kolostor 
Margund, Liliom leánya 582 

Máriakálnok l. Kálnok 
Marinus, barbacoi apát 110 
– de Canaruto, velencei 580 
– de Goç, raguzai polgár 204 
– de Mençe, raguzai polgár 300, 378 
– de Monopolo, barbacoi apát, pap 110 
– de Vitane, raguzai polgár 386 
Marisium l. Maros 
Márk, budai kanonok 166, 364, 470 
– comes 231 
–, raguzai polgár 17 
–, Barnabás fia, gönyűi 304 
–, Buza fia, márkföldi 7 
–, Márton fia, pap, dombrói 276 
–, Miklós fia, felsőkubini 474 
–, Mok fia, tusai 468 
– fia János, Begna-i 243 
– fia János, komlósi 570 
– fia Lack, varbóci 239 
– fia Mihály, Botyan-i 53 
– fia Pető, körmendi bíró 356 
– fia Pető, mákfai 165, 356 
– fiai: Péter, János és György, 

bánvőki 97, 285 
– l. még Marco 
márka 12, 50, 53, 79–80, 93, 99, 

101, 106–107, 119, 140, 143, 
147–148, 161, 164, 166, 179, 
183, 189, 194, 203, 206, 221, 
231–234, 236, 240, 255, 263, 
278, 284, 311–312, 349–350, 
387, 389, 394, 406, 437, 474, 
476, 486, 497, 516, 522, 537, 
551, 574, 577, 578, 590 

– (budai) 83, 494, 552 
– (kolozsvári) 187 
– (somogyi) 585–586 
– (szepesi) 213 
Markalf (Markarph, Markaph) fia 

Imre, Peder-i 573, 578 
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– (Markolf, Markolph) fia Miklós, 
hosszúmezei 468, 541 

Markaph l. Markalf 
Markarph l. Markalf 
Markfeulde l. Márkfölde 
Márkfölde (Markfeulde, Mark-

fulde) 7, 11 (Zala m.) 
Markfulde l. Márkfölde 
Markolf l. Markalf 
Markolph l. Markalf 
Markteleke l. Márktelke 
Márktelke (Markteleke) 552 

(Krassó m.) 
Maros (Morus), ma Nagymaros 

387 (Hont m.) 
– (Marisium, Morus), folyó 375, 486 
Maroscsúcs l. Csúcs 
Marosjára l. Jára 
Marosnagylak l. Nagylak 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marou (Morou dict.) Péter, eper-

jesi hospes 494 
Marouchuk mester 21 
Marthonus l. Martonos 
Mărtineşti l. Szentmárton 
Márton l. Kis Márton 
– l. Szőke Márton 
–, helmeci 352 
–, kolozsvári varga 567 
–, pozsonyi plébános 13 
–, pozsonyi prépost 13 
– mester, vasvári kanonok 206 
–, Berizlaus fia 537 
–, Deda fia, Katalin apja 430 
–, Domokos fia, András és István 

apja 474 
–, Domokos fia, koksói 203 
– comes, Henyl János fia, beszter-

cei 249  
–, Imre fia 206 
–, László fia, Elbeus-i 274, 425 
–, László fia, nagytárkányi 419, 432 

–, Mihály fia, Gyluska-i 269  
–, Miklós fia, felsőkubini 474 
–, Miklós fia, patli 565 
–, Pál fia, Owad-i 206 
–, Péter fia 206 
–, Péter fia, Damand-i 44 
–, Péter fia, revucai 474 
–, Zeechk fia 372 
–, Zeurus fia, réti 587 
– fia Jakab 324 
– fia János, ajkai 399 
– fia János, brogyáni 415 
– fia János, Jary-i 372 
– fia Kozma, keményfalvi 206 
– fia Lőrinc 500 
– fia Márk, pap, dombrói 276 
– fia Mihály 492 
– fia Miklós, Nema-i 404 
– fia Pál, unyomi 206 
– fia Tamás, gosztonyi 206 
Mártonháza (Mortunhaza) 274 

(Sopron m.) 
mártonházi Szt. Péter apostol-

egyház 284 
Martonos (Marthonus), kőrösi co-

mes 537 
Masa (Massa) 57 (Szabolcs m.) 
Maslovce l. Vata 
Massa l. Masa 
Mate l. Máté 
Máté (Mathe, Mathee), ma Máté-

szalka 380 (Szatmár m.) 
– (de Çernotta Máté), sebenicói 

püspök 7, 75–78, 20–21, 33, 
138, 177, 238, 242, 253, 318, 
368, 401, 405, 506 

– (Mathe), Dombow fia, pósafalvi 
jobbágy 570 

– (Mate), Domokos fia, enyickei 125 
–, Egyed fia 206 
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–, Gergely fia, pap 210 
–, János fia, molnári 206 
–, Péter fia, magyari 585–586 
– (Mathe), Simon fia, János apja, 

daróci 137 
– (Mathius), Tamás fia, bárcai 

203, 256–257 
–, Tamás fia, poroszlói 507 
– fia Domokos, roskoványi 86 
– fia Elek, esztergomi kanonok, 

zágrábi pap 195 
– fia István, henyei 389 
– fia János, Tekulchen-i 47 
– fia László 364 
– (Matius, Mathius, Mathyus) fia 

László, kistárkányi 397–398, 
419–420, 432 

– (Mathe) fia Miklós, szedlicei 
bíró 49 

– fia Péter, hollósi 206 
– fiai: János és Miklós, Kyra-i 284 
– fiai: Péter és András, pálóci 

315–316, 583 
– fiai: János és Balázs, tejedi 189 
Mátészalka l. Máté, Szalka 
Mathe l. Máté 
Mathee l. Máté 
Mathius l. Máté 
Mathyus l. Máté 
Mathyws l. Mátyus 
Matius l. Máté 
Mátraszele l. Szele 
Mattersburg l. Nagymarton 
Mátyás, generális perjel 271 
–, nárai 206 
–, Arnold fia, alsóapoldi 569 
–, Erdélyi Miklós fia, kállói 235 
–, István fia, rönöki 206 
–, István fia, szecsődi 206 
–, Jakab fia, bánvőki 97 
– fia János, szentgyörgyi 168, 411 

– fia Miklós, Pera-i 417 
– fiai: István, Miklós és Mihály, 

elefánti 360 
– fiai: Olivér és Roland, somogyi 

comes-ek 359 
Mátyus (Mathyus, Mathyws) 76 

(Bereg m.) 
Maynoch 396 (Zaránd m.) 
mázsa (masa) 17 
Medus l. Medves 
Medves (Medus), ma Nemes-

medves 54 (Vas m.) 
Meg l. Mégy 
Megeagh l. Megyeág 
Meger l. Békásmegyer, Megyer 
megtámadás 245, 442, 456, 563, 567 
Mégy (Meg), ma Homokmégy 58 

(Fejér m.) 
megye l. Abaújvár, Árva, Bara-

nya, Bars, Belső-Szolnok, Be-
reg, Bihar, Bodrog, Borsod, 
Doboka, Fehér, Gömör, Győr, 
Heves, Hont, Kolozs, Komá-
rom, Kőrös, Közép-Szolnok, 
Krassó, Kraszna, Liptó, Mára-
maros, Nógrád, Nyitra, Orbász, 
Pest, Pilis, Pozsony, Sáros, So-
mogy, Sopron, Szabolcs, Szat-
már, Szepes, Szolnok, Tolna, 
Torda, Ugocsa, Valkó, Varasd, 
Vasvár, Veszprém, Zágráb, Zala, 
Zaránd, Zemplén, Zólyom 

– hatósága l. Abaújvár, Arad, 
Baranya, Bodrog, Borsod, Dobo-
ka, Gömör, Heves, Krassó, Lip-
tó, Nógrád, Pozsony, Sáros, Sop-
ron, Szabolcs, Szatmár, Szepes, 
Ung, Valkó, Vasvár, Zemplén 

– hatósága alóli kiemelés 568 
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– hatóságának embere 59, 86, 
164, 189, 262–263, 272, 319, 
324, 356, 380, 507, 529, 536, 
566, 570 

megyei pecsét 86, 319, 395, 570 
Megyeág (Megeagh), víz 172, 208 
Megyer (Meger dict.) János, 

szerviens 284 
Megyes l. Meggyes 
Meggyes (Megyes), ma Meggyes-

kovácsi 206, 555 (Vas m.) 
Meggyeskovácsi l. Meggyes 
Mehadia l. Miháld 
méhkas 567 
Menard fia Miklós 213 
Mendzent l. Mindszent 
Mendzenth l. Mindszent 
Menfeu l. Ménfő 
Menfew l. Ménfő 
Ménfő (Menfeu, Menfew), ma 

Ménfőcsanak 122–123 (Győr m.) 
ménfői Szűz Mária-egyház 123 
Ménfőcsanak l. Ménfő 
Menhard, Godesalch fia, görgői 106 
Mera l. Méra 
Méra (Mera), ma Mera, Ro. 98 

(Kolozs m.) 
Merk 65 (Zemplén m.) 
mérő (Veka) 565 
mérték l. akó, eke, font, hold, ka-

sza, kepe, királyi, köböl, lagena, 
mázsa, mérő, metreta, modium, 
öl, passus, tunella, urna  

Mesana 556  
Mese fia Lőrinc 86 
Meseşenii de Jos l. Kecel 
Mesk, Adorján fia, felsőkubini 474 
mészáros 394 
mészárszék 79, 503 
metreta 512–513 
metropolitai jog 89, 553 
Mezado l. Mézadó 

Mézadó (Mezado), ma Nagy-
mizdó 36 (Vas m.) 

Mezewlak l. Mezőlak 
Mezőkeszi l. Keszi 
Mezőlak (Mezewlak) 447 (Veszp-

rém m.) 
Mezőörs l. Örs 
Mezőszentandrás l. Szentandrás 
meztelenítés 135, 265, 350 
Michael de Babalio, raguzai pol-

gár 374 
– de Dersa, raguzai rector 342–343 
– der Zieher 160 
Michal na Ostrove l. Szentmihály 
Michalovce l. Nagymihály 
Micla 426  
Miclosfalua l. Miklósfalva 
Miháld (Myhald), vár, ma Meha-

dia, Ro. 396 (Szörényi Bánság) 
miháldi várnagy l. István, Pósa fia 
Mihály l. Andrioli Mihály 
– l. Bergel Mihály 
– l. Beuldre Mihály 
– l. Bíró Mihály 
– l. Cherch Mihály 
– l. Cudar Mihály 
– l. Elefánti Mihály 
– l. Fodor Mihály 
– l. Fulou Mihály 
– l. Kis Mihály 
– l. Pythor Mihály 
– l. Székely Mihály 
– l. Yeztheu Mihály 
– l. még Michael 
– 25 
–, bossányi 147 
– mester, budai kanonok 166, 

345–346, 364, 470  
–, engi 161 
– mester, esztergomi éneklőkano-

nok 351 
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–, győri éneklőkanonok 422 
–, Horty-i 307 
– mester, jászói konvent notarius-a 257  
–, kolozsvári hospes 567 
–, nagyazari jobbágy 43, 82 
–, pannonhalmi konvent káplánja, 

alsoki plébános 284 
–, pap 208 
–, scardonai püspök 7, 20–21, 33, 

138, 168, 238, 242, 253, 318, 
354–355, 368, 401, 405, 411, 506 

–, őr, szentpéteri 465 
–, tárcai főesperes 60, 65, 95, 155 
–, váci és egri püspök 7, 20–21, 

33, 75–78, 138, 168, 238, 242, 
253, 318, 354–355, 368, 401, 
405, 411, 506, 553 

– mester, vasvári éneklőkanonok 206  
–, zágrábi kanonok 243 
–, Albert fia, András és Mihály 

apja, mindszenti 576 
–, András fia, szántói 540 
–, András fia, jékei 137 
–, András fia, nagymihályi 568 
–, Balázs fia, királyi al-lovász-

mester, récsei 381, 429 
–, Chybak fia, palotai 576 
–, Dezső fia, szárazberki 302 
–, Domokos fia 175–176 
–, Domokos fia 536 
–, Ernye fia, királyi ifjú, ramocsa-

házi 25, 100, 118 
– comes, mester, Frank fia, sárosi 

vicecomes 86, 444, 494, 518, 570  
–, Györk fia, vasvári szolgabíró 457 
–, Györke fia 474 
–, Heltin fia, kolozsvári hospes 567 
–, Hermann fia, zsigrai 312 
–, Ipolit fia, derzsenyei 387 
–, István fia, bánvőki 97, 285 

–, István fia, jékei 532 
–, Jakab fia, kéméndi 329, 375 
–, János fia, kopácsi 206 
–, János fia, Pera-i 64 
–, János fia, tejedi 189 
– mester, János fia, zsombori 187 
– mester, László fia, nagysemjéni 197  
–, László fia, olsavicai 32 
– mester, László fia, putnoki 319, 

377, 560–561  
–, Lőrinc fia, gégényi 59 
–, Lőrinc fia, Micla-i 426 
–, Márk fia, Botyan-i 53 
–, Márton fia 492 
–, Mátyás fia, elefánti 360 
–, Mihály fia, mindszenti 576 
–, Mike fia 492 
–, Miklós fia 472–473, 496, 498 
–, Miklós fia, dubi 437 
– mester, Miklós fia, gyulai 38 
–, Miklós fia, Haab-i 347, 387 
–, Miklós fia, hernádnémeti 495, 579 
–, Miklós fia, mindszenti 576 
–, Miklós fia, péceli 326–328 
–, Miklós fia, tejedi 189 
–, Mojs fia, zsennyei 206 
–, Orbán fia, László és Demeter 

apja, szentpéteri 33  
–, P…… fia 536 
–, Pál fia, Tekulchen-i 47 
–, Pál fia, töttösi 206 
–, Péter fia, bánvőki 97, 285 
–, Péter fia, battyáni 419, 432 
–, Péter fia, Péter apja, lipóci 412, 

426–427, 444, 452, 462, 467, 574 
–, Péter fia, rádóci 206 
–, Sándor fia 206 
–, Saul fia, Skolasztika és Erzsé-

bet apja, Nema-i 53 
–, Simon fia, Halap-i 571 
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–, Tamás fia 83 
–, Tamás fia, libercsei 418 
–, Tamás fia, közjegyző, pármai 22 
–, Tamás fia, perkedi 227, 230 
–, Trepk fia, litteratus, magyari 586 
–, Beke és Katalin apja, kört-

vélyesi 508 
–, Wluengius fivére 359, 379 
– fia Gergely, Gezth-i 232 
– fia György, damjánfalvi 169, 258 
– fia István, bükkösi 206 
– fia István, medvesi 54 
– fia János 42, 51 
– fia János, hermányi 206 
– fia János, köcski 55 
– fia János, lukácsfalvi 206 
– fia János, pacsinta 45 
– fia László, mikolai 302 
– fia László, nagysemjéni 197 
– fia Márton, Gyluska-i 269 
– fia Miklós 83 
– fia Miklós, damjánfalvi 169 
– fia Péter, rádóci 206 
– fia Péter, szaniszlói 274, 425, 483 
– fia Szakállas Tamás 107 
– fia Tamás 294 
– fia Tamás, köcski 55 
– fiai: Miklós és János, tejedi 189 
– fiai: Geruasius pap és Jakab bí-

ró, vasvári polgárok 311 
Mihályi (Myhaly) 33 (Valkó m.) 
Mikch l. Mikcs 
Mikcs l. Bán Mikcs 
– (Mikch, Mykch), Ákos és Roland 

apja, [szlavón] bán 24, 75, 244, 
397–398, 419, 432–433, 435 

Mike (Myke) fia Dezső 463 
– (Myke) fia György, rádóci 206 
– (Myke) fia Jakab, alsócsebi 438 
– (Myke) fia Kós 565 

– (Myke) fia Mihály 492 
– (Myke) fia Miklós, bánfalvi 284 
Miklós l. Apród Miklós 
– l. Drugeth Miklós 
– l. Erdélyi Miklós 
– l. Farkas Miklós 
– l. Fodor Miklós 
– l. Gencsi Miklós 
– l. Goth Miklós 
– l. Kecer Miklós 
– l. Kereki Miklós 
– l. Kont Miklós 
– l. Nagy Miklós 
– l. Nemes Miklós 
– l. Nyulas Miklós 
– l. Orros Miklós 
– l. Pohár Miklós 
– l. Posar Miklós 
– l. Sós Miklós 
– l. Szabó Miklós  
– l. Szeles Miklós 
– l. Szőke Miklós 
– l. Vas Miklós 
– l. Vaskúti Miklós  
– l. Vecse Miklós 
– l. Wulfing Miklós 
– l. Zay Miklós 
– l. még Nicola 
– 582 
–, bácsi főesperes 471 
–, bácsi olvasókanonok, vikárius 471 
–, brassói dékán, erdélyi kanonok, 

királyi káplán 241, 405 
–, budai kanonok 166, 364, 470 
–, castelionei apát 111 
–, dalmát-horvát bán, zárai comes, 

szécsi 7, 10, 18, 20–21, 31, 33, 
75–78, 113, 116, 124, 131, 138, 
142, 149–150, 152–153, 168, 
177, 202, 204, 211, 238, 242, 
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245, 253, 270, 291–292, 295–
296, 299, 318, 331, 342–343, 
353–355, 368, 383, 386, 392, 
400–401, 405, 411, 436, 441, 
464, 466, 460, 506, 550, 556–
557, 593 

–, egri oltármester, pap 483 
–, egri püspök 8, 553 
–, esztergomi érsek 192, 322 
–, esztergomi érsek, örökös eszter-

gomi comes, királyi kancellár 
7, 9, 20–21, 30, 33, 60, 65, 75–
78, 95, 112 (főkancellár), 138, 
155, 168, 238, 242, 253, 267, 
288, 318, 322, 354–355, 368, 
401, 405, 411, 506, 521, 553 

–, famulus 207 
– mester, győri kanonok 208  
–, győri olvasókanonok 422 
–, hideghéti 330 
–, jászói prépost 132–133, 178, 

203, 233–234, 256–257, 277, 
410, 419–420, 435, 577 

–, macsói bán, baranyai, szerémi 
és valkói comes, garai 7, 20–
21, 33, 44–45, 75–78, 108, 138, 
144, 168, 201, 238, 242, 253, 
318, 368, 401, 405, 417, 411, 
453–454, 506–507 

–, kalocsai kanonok 471 
–, kaponyai 419, 432 
– mester, királynéi specialis nota-

rius 62, 364 
–, kolozsvári kovács 180  
–, kolozsvári szűcs 567 
–, litteratus 192 
– mester, mocsolyai 86  
– mester, ózdi főesperes, erdélyi 

dékán 530  
–, pannonhalmi őrszerzetes 284 

–, Parlag-i 472–473 
–, pécsváradi konvent tagja, pap 

2, 104, 490  
–, rozsondai 362 
–, sági pap 55 
–, somogyi 164 
–, somogyi konvent tagja, pap 379 
– mester, szepesi kanonok 494 
– mester, titeli őrkanonok, lőcsei 

369, 430 
–, traui püspök, electus 89, 368, 

401, 405, 527–528 
–, újlaki esküdt polgár 236 
–, ungi főesperes 60, 65, 95, 155 
– mester, vasvári dékán 275  
–, velezdi jobbágy 95 
– (de Matafaris ~ Mathafaris ~ 

Matafarris ~ Matafarro Mik-
lós), zárai érsek, doctor 
decretorum 7, 10, 20–21, 33, 
75–78, 124, 138, 168, 214, 238, 
242, 253, 318, 354–355, 400–
401, 405, 411, 506, 550, 556 

–, zsolnai hospes 48 
–, Albert fia, ibronyi 395 
–, Albert fia, Benedek, Péter, Mihály 

és Miklós apja, mindszenti 576 
–, Andarnuk fia, kállói officialis 

175–176 
–, András fia, bethleni 368 
–, András fia, tejedi 189 
–, Antha fia, tejedi 189 
–, Arnold fia, szabolcsi főesperes, 

titeli kanonok, káplán 9 
–, Bakou fia, Taynou-i 427 
–, Baksa fia, Mihály apja 472–473 
–, Balázs fia, újfalvi 468, 541 
–, Beke fia, Peel-i 46, 74 
–, Belus fia, István és Katalin 

apja, olaszi 60 
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–, Bereck fia, Miklós apja, bátori 274 
–, Bertalan fia, várjobbágy, dobai 318 
–, Chachmaz fia, engi 161 
–, Cristian fia, Erzsébet apja, 

fülefalvi 213 
–, Demeter fia, László apja, bak-

sai 257 
–, Demeter fia, bolyi 438 
–, Dénes fia, rádóci 206 
–, Detric fia, podolini polgár 126–127 
– mester, Dezső fia, Pok-i 122–

123, 279–280 
–, Domokos fia, enyickei 125 
–, Domokos fia, hubói 179 
–, Domokos fia, Lanch-i 207 
– mester, Domokos fia, pilisi co-

mes, visegrádi várnagy 76  
–, Egyed fia, Egyed és Kónya ap-

ja, budaméri 139, 151, 178, 281 
–, Egyed fia, ibronyi 395 
–, Elisius fia 22 
– mester, Ellős fia, Túz János 

apja, szentpéteri 74, 555 
–, Farkas fia, csákányi 206 
–, Filpe fia, szeglaki 534 
–, Finta fia 416, 476 
–, Fülöp fia 428 
–, Gergely fia 22 
–, God fia, szeri 560–561 
–, Godesalch fia, görgői 106 
–, György fia 243 
–, György fia, unyomi 206 
–, Henrik fia 148 
–, Hermány fia, János apja, borsai 517 
–, Hermány fia, hermányi 206 
–, Imre fia, réti 148 
–, István fia, ajkai 366 
–, István fia, Gurgetegh-i 96 
–, István fia, hegyaljai 233–234 

–, István fia, István, János, Miklós 
és László apja, [szlavón] bán, 
lendvai 7, 11 

–, István fia, Pribych-i 99 
–, István fia, újhelyi 564 
–, Ivánka fia 574 
– mester, Jakab fia, makovicai 

várnagy, baracskai 305, 330  
–, Jakab fia, Bathyna-i 264 
–, Jakab fia, damjánfalvi 169, 258 
–, Jakab fia, Jakab és Mihály apja, 

gyulai 38 
–, Jakab fia, keceli 429 
–, Jakab fia, zsennyei 206 
–, János fia 477–479 
–, János fia 572 
–, János fia, János apja, alsó-

ládonyi 221 
–, János fia, kapitány, comes, 

atyinai 22 
– mester, János fia, bodonyi 201 
–, János fia, bossányi 147 
–, János fia, Corlatfalua-i 56 
–, János fia, enyedi 569 
–, János fia, gutori 254 
– mester, János fia, hosszúbácsi 

201, 453 
–, János fia, kenézi 393 
–, János fia, körtvélyesi 47 
– mester, János fia, salamoni 240 
–, János fia, tejedi 189 
– mester, János királynéi ajtónálló-

mester fia, váradi főesperes 334 
–, János fia, várdai 137, 269 
– mester, János fia, zsombori 187 
–, Jób fia 269  
–, Juthe fia, Márton, Lőrinc, Ger-

gely, Márk és Salamon apja, 
felsőkubini 474 

–, Kakas fia 32 
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–, Kelemen fia, tejedi 189 
–, Krupa fia, szolga 125 
– mester, Lack fia, rakoncai 192 
– mester, Lack fia, zempléni 

comes 244, 432–434, 452 
–, László fia, Kutus-i 493–494 
–, László fia, Katus apja, Lagina-i 213 
–, László fia, királynéi ifjú, mező-

laki 2, 181, 447 
–, László fia, nagymihályi 146 
–, Lökös fia 469 
–, Lökös fia, cseklészi 96, 517 
–, Lökös fia, Karan-i 64, 104 
–, Lőrinc fia 46 
–, Lőrinc fia 86 
– (Niklin, Nyklin, Nykkul, Nykul, 

Nykwl mester), Lőrinc fia, nagy-
martoni 34, 303 

–, Lőrinc fia, Wydyp-i 590 
–, Malech fia, pap, dombrói 358 
–, Marcell fia, Aranyas-i 148, 164 
–, Marcell fia, Tamás, Mihály és 

Klára apja, dubi 437, 469, 517 
–, Markalf fia, hosszúmezei 468, 541 
–, Márton fia, Nema-i 404 
–, Máté fia, Kyra-i 284 
–, Máté fia, szedlicei bíró 49 
–, Mátyás fia, elefánti 360 
–, Mátyás fia, Pera-i 417 
–, Menard fia 213 
–, Mihály fia, András, Demeter és 

János apja 83 
–, Mihály fia, damjánfalvi 169 
–, Mike fia, bánfalvi 284 
– mester, Miklós fia 518  
–, Miklós fia, bátori 274, 425, 483 
–, Miklós fia, János, István és Lu-

kács apja, főteleki, Kutrez-i 
262–263, 272 

– mester, Miklós fia, gerendi 12, 486 

–, Miklós fia, jáki 206, 562 
–, Miklós bán fia, lendvai 7, 11 
–, Miklós fia, mindszenti 576 
–, Miklós fia, szecsődi 206 
–, Miklós fia, tejedi 189 
–, Morus fia, kisbarsi 456 
–, Nagy Pál fia, gecsei 522 
–, Orbán fia 419, 432 
–, Pál fia 198 
–, Pál fia, ajkai 366 
– mester, Pál fia, bodrogi vice-

comes 58  
–, Pál fia, debrődi esküdt 248 
–, Pál fia, disznósi 414 
–, Pál fia, salamoni 240 
–, Pál fia, szentgyörgyi 64, 104 
– comes, Pál fia, szepesi szolga-

bíró 143, 159 
–, Pál fia, szörcsöki 140 
– mester, Pál fia, erdélyi alvajdai 

notarius, valkói 27 
–, Péter fia 243 
–, Péter fia, debreceni bíró 235 
–, Péter fia, diószegi 495, 579 
–, Péter fia, salamoni 240 
–, Péter fia, szentgyörgyi 168, 411 
– mester, Péter fia, széplaki 203, 257 
–, Pető fia, hegyaljai 233–234 
– mester, Pósa fia, szeri 228 
–, Radmer fia, közjegyző, pap, 

Hernetich-i 471 
–, Radou fia, palásti 192 
–, Renold fia, Besefolua-i 206 
–, Renold fia, egri őrkanonok 525 
–, Renold fia, rönöki 206 
–, Roland fia 24 
–, Salamon fia 25, 197, 200, 232 
–, Sándor fia, bábaréti 312 
–, Saul fia, Nema-i 53 
– mester, Sebes fia, bazini 512–513 
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–, Sebestyén fia, kisravaszdi 81 
–, Sebeuk fia, kisdémi 321 
–, Simon fia, kölkedi 585–586 
– mester, Szár László fia 453  
–, Tamás fia 83 
–, Tamás fia, Kelemen és Lőrinc 

apja, apáti 389 
–, Tamás fia, Ilona apja, borfalvi 523 
– mester, Tamás fia, malomsári 

88, 94, 103 
–, Tamás fia, medvesi 54 
–, Tamás fia, pécsváradi 79 
–, Tamás fia, zsennyei 206 
–, Tamás fia, tejedi 189 
–, Tamás fia, varsolci 212, 290 
–, Tiba fia, András apja, zsennyei 206 
–, Trepk fia, Mihály, János, Trepk 

és Bertalan apja, magyari 586 
–, Ugrin fia 359 
– comes, Ugrin fia, országbíró 478 
–, Zach fia, Erzsébet apja, ölbői 221 
–, János királyi tárnokmester apja, 

nádor 424, 297 
–, Mihály apja, hernádnémeti 495, 579 
–, Bodony frater-e 157 
–, Forgács András fivére 18 
–, Jakcs fivére, kusalyi 62, 290, 

339, 365 
– fia András, elefánti 360 
– fia András, magyi 135 
– fia András, németi 576 
– fia András, szentmártoni 157 
– fia Antal, kolozsvári hospes 567 
– fia Beke, kövesszarmi 206 
– fia Bereck 334 
– fia Demeter, bánpataki 329 
– fia Demeter, baranyai vice-

comes 507 
– fia Demeter, sági 55 
– fia Dénes 352 

– fia Dénes, boldogasszonyfalvi 206 
– fia Duym, boszniai és pécsi 

kanonok, spalatói 546, 549 
– fia Egyed, bükkösi 206 
– fia Forgács András, lekenyei 18 
– fia Gergely, meggyesi 206 
– fia Gergely, töttösi 206 
– fia György, abafalvi 319 
– fia György, Fanchka-i hospes 255 
– fia György, pap 259 
– fia György, szécsi 529, 566 
– fia Harangi Tamás, jobbágy 235 
– fia Henrik 372 
– fia István 446 
– fia István, Gereb-i 251 
– fia István, szentmihályi 206 
– fia István, varbóci 239, 277, 416 
– fia Jakab, jékei 532 
– fia János 24 
– fia János, bárcai 125, 203, 256–257 
– fia János, csatári 372 
– fia János, dobokai 530 
– fia János, egyházasporoszlói 

44–45, 108, 144, 507 
– fia János, káli 74, 185 
– fia János, kázmérfalvi 372 
– fia János, koltai 206 
– fia János, molnári 206 
– fia János, németi 64, 104 
– fia János, pozsonyi polgár 13, 440 
– fia János, szentmiklósi 157 
– fia János, teresztenyei 535 
– fia János, Tribech-i 206 
– fia János, zsennyei 206 
– fia Kachow Tamás, köcski 46, 

70, 207 
– fia Kulacs Domokos, csáktor-

nyai várnagy, lősi 461, 490 
– fia László, baksai 203 
– fia László, hegyaljai 233–234 
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– fia László, kendertói 19 
– fia László, koksói 203, 257  
– fia László, mátyusi 76 
– fia László, patyi 206 
– fia Lőrinc, jobbágy 265, 289, 350 
– fia Lőrinc, rádóci 206 
– fia Lukács, monoszlói 194 
– fia Márton, patli 565 
– fia Mihály, Haab-i 347, 387 
– fia Miklós 518 
– fia Miklós, bátori 425, 483 
– fia Miklós, főteleki, Kutrez-i 

262–263, 272 
– fia Miklós, gerendi 12, 486 
– fia Miklós, jáki 206, 562 
– fia Miklós, szecsődi 206 
– fia Obrad 501 
– fia Pál 30 
– fia Pál, raguzai polgár 17 
– fia Péter, ábrányi 492 
– (Nykkul) fia Péter, kölkedi 206 
– fia Péter, rádóci 206 
– fia Péter, Vndoud-i 206 
– fia Rodulph, keresztényfalvi 405 
– fia Tamás, patli 565 
– fiai, Churta-i 536 
– fiai: Ákos és György, csetneki 516 
– fiai, magyari 184 
– fiai: Mihály és Herke, péceli 

326–328 
– fiai: László, István és Simon, 

rozgonyi 510, 518 
– fiai: Miklós és Mihály, tejedi 189 
– fiai: János és Tamás, tejedi 189 
– fiai: Péter, András és Mihály, 

tejedi 189 
Miklósfalva (Miclosfalua, Myklos-

falua) 207 (Vas m.) 
– (Myklousfalua), ma Szent-

miklósfa 46, 70 (Vas m.) 

Mikó (Myko) 187 (Doboka m.) 
– (Mykou), Pecen fia 502 
– (Mykou), Anna apja 169 
– (Mykou, Mykov) fia Kelemen, 

bárcai 203, 256–257 
– (Mykou) fia Roland, osztrolukai 484 
Mikola (Mykula) 302 (Szatmár m.) 
– (Mykola), bodrogi szolgabíró 58 
Miksi (Myksi, Myksy), ma 

Mikušovce, Sz. 472–473, 496, 
498 (Nógrád m.) 

Mikušovce l. Miksi 
Miloch, jobbágy 263 
Miluzlou (Mylozlou) fiai: László 

és Domokos, revucai 474 
Mindszent (Mendzenth) 274, 425  
– (Mendzent) 576 (Bihar m.) 
– (Mendzent) 47 (Pozsony m.) 
minorita rend 491, 524 
Mirkovci l. Szentszalvátor  
mise (istentisztelet) 55, 271, 412, 

426–427, 462, 467 
Miske (Myske, Mysske) fia Pál, 

kővágóörsi 88, 94, 103, 391, 403 
Mislei (dict.) Péter, egri oltár-

szolga 462 
Mliečno l. Tejed 
Mochar l. Mocsár 
Mochk fia Domokos, szecsei 456 
Močidl'any l. Mocsolya 
Mocsár (Mochar) 454 (Valkó m.) 
mocsár 264 
Mocsolya (Muchula), ma Erdő-

mocsolya (Močidl'any, Sz.) 86 
(Sáros m.) 

modium 222 
Modruš l. Modrus  
Modrus (Modrussia, Modrus-

sium), ma Modruš, Ho. 413, 
527–528 

modrusi comes l. István, Bertalan fia 



  395 

Modrussia l. Modrus 
Modrussium l. Modrus 
Modrý Kameň l. Kékkő 
Mogh fia Pál, szörcsöki 140 
– l. még Magy 
Mogyorós (Monyerous, Monyu-

rous), ma Mogyorósbánya 335, 
351, 354 (Esztergom m.) 

– (Monoros), bozót 486 
Mogyorósbánya l. Mogyorós 
Mohal l. Mohaly 
Mohaly (Mohal), ma Măhal, Ro. 

451 (Doboka m.) 
Mojs (Moyus) fia Gergely, lipóci 206 
– (Moys) fia Tamás 256 
– (Moyus) fiai: Balázs, Mihály és 

Tamás, zsennyei 206 
Mok fia Márk, tusai 468 
Moklar l. Maklár 
Mokou l. Makó 
Mokow l. Makó 
Moldava nad Bodvou l. Szepsi 
Molnar l. Molnár 
Molnár (Molnar), ma Püspök-

molnári 206 (Vas m.) 
molnár 95, 563, 565, 567 
Molnusbarcha l. Bárca 
Molumsar l. Malomsár 
Monak l. Monok 
Monasterium l. Monostor 
Monkus, mákfai 206 
Monok (Monak) 510, 522 (Zemp-

lén m.) 
Monoros l. Mogyorós 
Mónosbél l. Bél 
Monostor (Monasterium) 9, 369  
monostor l. barbacoi, bátai, bélhá-

romkúti, béli, castelionei, garam-
szentbenedeki, heiligenkreuzi, 
jászói, jenői, kolozsmonostori, 
leleszi, óbudai, pannonhalmi, 
pécsváradi, somogyi, toplicai, 
zalai, zárai, zobori 

Monoszló (Monozlow) 194 (Zala m.) 
Monozlow l. Monoszló 
mons S. Angeli l. Szentangyalhegy 
Montenegro (Sclauonia mariti-

ma) 317 
Monyerous l. Mogyorós 
Monyurous l. Mogyorós 
Mook 25 (Szabolcs m.) 
Morauia l. Morvaország 
Móric fia János, sárfői 555 
– fia László 206 
– fia Simon 207, 243 
– fia Tamás, Sygmarfalua-i 56 
Morou l. Marou 
Mortunhaza l. Mártonháza 
Morus fia Miklós, kisbarsi 456 
– l. még Maros 
morva őrgróf l. János 
Morvaország (Morauia) 4, 90 
Morzal l. Marcal 
Mosonbánfalva l. Bánfalva 
mosoni comes l. Jakcs 
Mosonmagyaróvár l. Óvár 
Moys l. Mojs 
Moyus l. Mojs 
Mozthen, patak 310 
Moztische, árok 264 
Mönchhof l. Újudvar 
Muchula l. Mocsolya 
Murenfelde 539 (Turóc m.) 
Musa, László fia, oláh, almási 260 
Musad fia László, oláh, almási 260 
Musunykysperuad l. Kisporvad 
Musunykysporuod l. Kisporvad 
Myhald l. Miháld 
Myhaly l. Mihályi 
Mykch l. Mikcs 
Myke l. Mike 
Myklosfalua l. Miklósfalva 
Myklousfalua l. Miklósfalva 
Myko l. Mikó 
Mykola l. Mikola 
Mykou l. Mikó 
Mykov l. Mikó 
Mykse l. Miske 
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Myksi l. Miksi 
Myksy l. Miksi 
Mykula l. Mikola 
Mylaksar, folyó 172 
Mylozlou l. Miluzlou  
Myra 117 
Myske l. Miske 
Mysske l. Miske 
Myzla, folyó 257 
 
N 
Naádasd l. Nádasd 
Nabitid György 22 
nád 284 
Nadas l. Nádas 
Nádas (Nadas), ma Nyitranádas 

(Nedašovce, Sz.) 545 (Nyitra m.) 
Nádasd (Naádasd, Nadasd), ma 

Magyarnádas (Nădăşelu, Ro.) 
429 (Kolozs m.) 

– (Nadasd), ma Fraknónádasd 
(Rohrbach bei Mattersburg, 
Au.) 196 (Sopron m.) 

– (Bys, Nadasd) 395 (Szabolcs m.) 
Nadasd l. Nádasd 
Nădăşelu l. Nádasd 
Nádaspapfalva l. Papfalva 
nádor l. Drugeth János, Kont 

Miklós, Miklós, Roland 
nádori általános oklevél 442, 

455–456 
– bírótársak 207, 231  
– ember 46, 70, 207, 231, 274, 326–

328, 387, 442, 455–456, 565 
– kúria 231 
– notarius l. Vörös Tamás 
– pecsét távolléte 56 
– prothonotarius l. Jakab; Péter, 

Crisius fia 
– registrum 304 
Nagmihal l. Nagymihály 
Nagmortun l. Nagymarton 

Nagy (Magnus) István, Boyaz-i 429 
– (Magnus) István, óvári 428 
– (Magnus) Jakab, körmendi hos-

pes 457 
– (Magnus) Jakab, officialis 207 
– (Magnus) Kelemen fia Balázs, 

pécsváradi 79 
– (Magnus) Miklós fia Jakab, 

drági 187  
– (Magnus) Pál mester, kőrösi és 

somogyi comes, szentmiklósi 
107, 136, 243 

– (Magnus) Pál mester, Péter fia 261  
– (Magnus) Pál, Péter fia, Miklós, 

Lőrinc, János és Péter apja, 
gecsei 522 

– (Magnus) Péter, nagyécsi 284 
– (Magnus) Péter, János fia, 

csaholyi 121, 145 
– (Magnus) Péter fia Bereck 352 
– (Magnus) Péter fia János, Intha-i 

plébános 55 
– (Magnus) Tamás 199 
– Ech l. Nagyécs 
Nagyazar (Nogazar), ma Vel'ké 

Ozorovce, Sz. 43, 82 (Zemplén m.) 
Nagyborsa l. Borsa 
Nagybossány l. Bossány 
Nagybudmér l. Budmér 
Nagycseb l. Alsócseb 
Nagydombó (Nogdombow, Nog-

dombo, Nogdumbou) 21 (Po-
zsony m.) 

Nagyécs (Nagy Ech, NogEch), 
ma Écs 261, 284 (Győr m.) 

Nagyfalu (Nogfalu), ma Siklós-
nagyfalu 417, 507 (Baranya m.) 

– (Nogfalua), ma Tiszanagyfalu 
274 (Szabolcs m.) 

Nagykálló l. Kálló 
Nagykanizsa l. Kanizsa 
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Nagykapos l. Kapos 
Nagykároly l. Károly 
Nagykemlék (Kemnek, Kemlek, 

Kemluk maior), vár, ma Kalnik, 
Ho. 186, 260 (Kőrös m.) 

nagykemléki alvárnagy 186 
– várnagy 186 
Nagykoszmály l. Koszmály 
Nagykökényes l. kökényesi prépost 
Nagykölked l. Kölked 
Nagylak (Nogloch), ma Marosnagy-

lak (Noşlac, Ro.) 486 (Fehér m.) 
Nagylibercse l. Libercse 
Nagymaros l. Maros 
Nagymarton (Nagmortun, Nog-

marton, Nogmortun), ma 
Mattersburg, Au. 34, 303, 591 
(Sopron m.) 

Nagymartoni Pál l. Pál országbíró 
Nagymező (Nogmezev, Nog-

mezew) 438, 515 (Zemplén m.) 
Nagymihály (Nagmihal, Nog-

mihal, Nogmyhal), ma Micha-
lovce, Sz. 146, 412, 568, 575–
576 (Zemplén m.) 

Nagymizdó l. Mézadó 
Nagyrápolt l. Rápolt 
Nagyrész (Nogreez), hn. 53 

(Győr m.) 
Nagyrozvágy l. Rozvágy 
Nagysáros l. Sáros 
Nagysemjén (Noghsemyen, Nog-

semyen, Semyen magna), ma 
Kállósemjén 29, 197, 282 (Sza-
bolcs m.); l. még Semjén 

Nagyszekeres l. Szekeres 
Nagyszered l. Szerdahely 
Nagyszombat (Tirnauia, Tyrnau-

yensis), város, ma Trnava, Sz. 
333, 512–513 (Pozsony m.) 

Nagytárkány (Tarkan maior), 
ma Vel'ké Trakany, Sz. 419, 
432 (Zemplén m.) 

Nagytilaj l. Tilaj 
Nagyunyom l. Unyom 
Nagyvárad l. Várad 
Nagyvarsány l. Varsány 
Nagyzsadány (Sadan Magna), 

ma Szatmárzsadány (Sătmărel, 
Ro.) 324 (Szatmár m.) 

Nárai (Naray) 206 (Vas m.) 
Naray l. Nárai 
Narbonne, Fro. 367 
Našice l. Nekcse 
Nazthie l. Naztye 
Naztye (Nazthie) 163 (Veszprém m.) 
Nedašovce l. Nádas 
Nege 492 (Borsod m.) 
Nehe 319 (Gömör m.) 
Nekche l. Nekcse 
Nekcse (Nekche), ma Našice, Ho. 

426–427, 444, 462, 467, 574 
(Baranya m.) 

Nema 53, 284, 321, 404, 409, 445 
(Győr m.) 

Nemčiňany l. Nemcsény 
Nemcsény (Nempchen), ma 

Nemčiňany, Sz. 456 (Bars m.) 
Nemes (dict.) András, békásmegyeri 

181, 191 
– (dict.) Demeter, jobbágy 302 
– (dict.) Miklós, asszonyfalvi 284 
nemes jobbágy 309, 370 
– várjobbágy 186 
Nemešany l. Zsaluzsány 
Nemescsó l. Csó 
nemesítés 318, 405, 465 
Nemeskocs l. Kocs 
Nemeskolta l. Kolta 
Nemesládony l. Felsőládony 
Nemesmedves l. Medves 
Nemesrempehollós l. Hollós 
Nemessány l. Zsaluzsány 
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Német (Teutonicus) Jenslin, örsi 445 
német 333 
– szokás 349, 394 
Németbükkös l. Bükkös 
Nemethi l. Németi 
Nemethy l. Németi 
Németi (Nempti, Nempty) 64, 

104 (Baranya m.) 
– (Nempti, Nempty), ma Garam-

németi (Tekovské Nemce, Sz.) 
101, 414 (Bars m.) 

– (Nempti) 576 (Bihar m.) 
– (Nempty), ma Sajónémeti 377 

(Borsod m.) 
– (Nemety) 454 (Valkó m.) 
– (Nemethi, Nemethy, Nempty) 

419, 432, 434, 449 (Zemplén m.) 
– l. még Nevegy 
Németország (Alamania) 93, 119 
Nemety l. Németi 
Nempchen l. Nemcsény 
Nempti l. Németi 
Nempty l. Németi 
Nemze (dict.) Miklós 191 
nemzetség l. Kynis, Szil 
Nerges l. Nyerges János 
Nerleud 64 (Baranya m.) 
Neste, Nyíri János felesége 166, 181 
Neugrad l. Nógrád 
Neuigh l. Nevegy 
Neuiguelgh l. Nevegyvölgy 
Nevegy (Neuigh), ma Németi 38 

(Baranya m.) 
Nevegyvölgy (Neuiguelgh), völgy 79 
Nevgvr fia János, debrődi esküdt 248 
New Stat l. Újhely 
Newneygen l. Újudvar 
Nezteus fiai: János és Makó, bos-

sányi, jókúti 147 
Nicola de Çavarnigo, raguzai pol-

gár 142 
– de Sorgo, raguzai rector 557 

– Zune, zárai polgár 531 
Niger l. Fekete 
Niklin l. Miklós 
Nin l. Nona 
Nitra l. nyitrai káptalan 
Nižná Boca l. Boca 
Nižný Klátov l. Tőkés 
Nogazar l. Nagyazar 
Nogdombo l. Nagydombó 
Nogdombow l. Nagydombó 
Nogdumbou l. Nagydombó 
NogEch l. Nagyécs 
Nogfalu l. Nagyfalu 
Nogfalua l. Nagyfalu 
Noghsemyen l. Nagysemjén 
Nogloch l. Nagylak 
Nogmarton l. Nagymarton 
Nogmezev l. Nagymező 
Nogmezew l. Nagymező 
Nogmihal l. Nagymihály 
Nogmortun l. Nagymarton 
Nogmyhal l. Nagymihály 
Nógrád (Neugrad) megye 51, 496, 498 
– megye hatósága 418 
nógrádi vicecomes l. György 
Nógrádverőce l. Verőce 
Nogreez l. Nagyrész 
Nogsemyen l. Nagysemjén 
Nona, város, ma Nin, Ho. 580 
nonai püspök l. Demeter 
Noşlac l. Nagylak 
notarius 22, 51, 118, 131–133, 

216, 231, 257, 285, 333, 347, 
354–355, 364 

Nova Civitas l. Újhely 
Novacus comes 292 
novum predium l. Újudvar 
Nulas l. Nyulas Miklós 
Nyalab l. Nyaláb 
Nyaláb (Nyalab), vár 85, 216 (Ugo-

csa m.) 
Nyalka (Nylka) 284, 445 (Győr m.) 
nyalkai Szt. András apostol-

egyház 284, 445 
Nyek l. Nyék 
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Nyék (Nyek) 115 (Pilis m.) 
nyeregkészítő 387 
Nyerges (Nerges dict.) János, kolozs-

vári hospes 567 
Nyíradony l. Adony 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbogdány l. Bogdány 
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyíres (Nyres), ma Boncnyíres 

(Bonţ, Ro.) 451 (Doboka m.) 
Nyíri (Nyr-i dict.) János 166, 181 
Nyírkércs l. Kércs 
Nyírtass l. Tass 
Nyitra megye 250, 401, 424, 443, 

517, 572 
nyitrai (ma Nitra, Sz.) káptalan 

147, 250, 437, 512, 545, 572 
(Nyitra m.) 

– comes 401  
– olvasókanonok l. János 
– püspök l. István 
Nyitraegerszeg l. Egerszeg 
Nyitranádas l. Nádas 
Nykkul l. Miklós 
Nyklin l. Miklós 
Nykul l. Miklós 
Nykwl l. Miklós 
Nylka l. Nyalka 
Nyr l. Nyíri János 
Nyres l. Nyíres 
Nyulak szigeti (ma Margitsziget, 

Budapest része) Boldogságos 
Szűz-kolostor és apácái 172, 
208, 247, 253, 379 (Pilis m.) 

– Szt. Mihály arkangyal-egyház és 
prépostja 247 

Nyulas (Nulas dict.) Miklós, 
fenesi hospes 567 

 
O 
Obrad, Miklós fia 501 
– fia Vid 500 

óbudai (Vetus Buda; ma Budapest 
része) Boldogságos Szűz Mária-
kolostor konventje és apácái 
20–21, 166, 268, 335–369, 
470–471, 482 (Pilis m.) 

– apátnő 268, 369, 471, 482 
Od l. Ad 
Odenburg l. Sopron 
Odun l. Adony 
Ófalu (villa Antiqua), ma Szepes-

ófalu (Spišská Stará Ves, Sz.) 
503 (Szepes m.) 

Ofen l. Buda 
officialis 2, 48–49, 54, 66, 85, 

145, 175–176, 192, 207, 238, 
250, 286, 297–298, 308–309, 
362, 368, 372, 397, 401, 419–
420, 430, 432–435, 442, 449, 
456, 512–513 

Ogh l. Agg István 
oklevél (hamis) 387 
– vizsgálata 474 
– l. még papíroklevél 
oláh (Olachus, Olacalis, vlachus) 31, 

216, 218, 260; l. még fekete oláh 
Oláhhalom (Olahholum), domb 486 
Olahholum l. Oláhhalom 
Olaszi (Olaz, Olazy), ma Bodrog-

olaszi 60, 62, 339, 365 (Zemp-
lén m.) 

Olaz l. Olaszi 
Olazy l. Olaszi 
Olivér mester, Mátyás fia, somo-

gyi comes 359  
–, Lökös és Demeter apja, bog-

dányi 25, 485 
– fia Péter, rádóci 206 
Olmagyari l. Almagyar 
ólom 17 
Olsavica (Olsua), ma Olysó 

(Ol'sov, Sz.) 32 (Szepes m.) 
Olsoufarkastow l. Alsófarkastó 
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Ol'sov l. Olsavica 
Olsua l. Olsavica 
Olsuk l. Alsok 
oltár 55, 284, 462, 483 
oltármester 284, 483 
oltárszolga 462 
Olug 115, 129 (Pest m.) 
Olup l. Alap 
olvasókanonok l. bácsi, budai, egri, 

fehérvári, győri, pozsegai, nyit-
rai, titeli, váradi 

Olzaaz l. Szász 
Olzaz l. Szász 
Olysó l. Olsavica 
Omány (Wman), ma Csokva-

omány 132–133 (Borsod m.) 
Omiš l. Almissa 
Omlauech, forrás 500 
Omode l. Amadé 
Ood l. Ad 
Opole l. Opulia 
Opolensis l. Opulia 
Opolia l. Opulia 
oppidum 92, 117, 503, 588 
Oproud l. Apród 
Opulia (Opolia, Opolensis), ma 

Opole, Lo. 20, 415 
opuliai herceg l. László 
– hercegnő l. Kinga 
Opuliai László l. László opuliai 

herceg 
Ópusztaszer l. Szer 
Oradea l. Várad 
Orăştie l. Szászváros 
Oravský Podzámok l. Árva 
Orbán, IV., pápa 482 
–, V., pápa 519–521, 524–528, 

542, 546–549, 553 
–, István fia, szentandrási 143, 159 
–, Cecília apja, kövesszarmi 275 
– fia András, szentmártoni 357 
– fia Miklós, kisfaludi 419, 432 
– fiai: Mihály és Pál, szentpéteri 33 

Orbász (Orbaz) megye 310 
– (Orbaz), folyó 310 
Orbaz l. Orbász 
Orboua l. Orbova 
Orbova (Orboua, Orbowa), ma 

Vrbova, Ho. 50, 462 (Pozsega m.) 
Orbowa l. Orbova 
Ordo l. Ardó 
Ordou l. Ardó  
Orros (Orrus dict.) István, baji 571 
– (Orrus dict.) János, kállói job-

bágy 29, 175–176 
– (Orrus dict.) Miklós 38 
Orrus l. Orros 
országbíró l. Drugeth Miklós; 

Miklós, Ugrin fia; Pál; l. még 
királyi jelenlét 

országbírói bírótársak 206, 387, 
416, 429, 474, 484, 493, 495 

– notarius l. László 
– prothonotarius l. István 
Ortolf, salzburgi érsek 40, 167, 

171, 361 
Osl (Osth) fia János, tardi 454 
Osoi l. Oszvaj 
Osth l. Osl 
Ostrá Lúka l. Osztroluka 
osztrák herceg l. Albert, Frigyes, 

Lipót, Rudolf 
osztrák-aquileiai békekötés 162, 182 
osztrák-bajor szövetség 361 
osztrák-bambergi szövetség 167, 171 
osztrák-lengyel kereskedelmi egyez-

mény 333 
osztrák-magyar szerződés 385, 

544, 557 
Osztroluka (Oztroluka), ma Ostrá 

Lúka, Sz. 484 (Zólyom m.) 
Oszvaj (Ozue, Ozwe), ma Osoi, 

Ro. 35 (Belső-Szolnok m.) 
Oth fia János, osztrolukai 484 
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Othna l. Atyina 
Ouar l. Óvár 
Óvár (Castrum), hn. 567 (Kolozs m.) 
– (Ouar, Owar), vár, ma Moson-

magyaróvár 286, 428, 499 
(Moson m.) 

óvári várnagy l. Jakcs 
Owad (Awad) 206–207 (Vas m.) 
Owar l. Óvár 
Ozd l. ózdi főesperes 
ózdi (Ozd) főesperes l. Miklós 
Ozlian (Ozlyan) 415, 572 (Nyitra m.) 
Ozlouascega, rekeszték 310 
Ozlyan l. Ozlian 
Ozornicha, folyó 310 
Oztroluka l. Osztroluka 
Ozue l. Oszvaj 
Ozwe l. Oszvaj 

 
Ö 
ökör 38, 274, 425, 433, 435, 456, 483 
öl (vl) 247 
Ölbő (Wlbeu) 221 (Vas m.) 
őr 465 
Ördög (Vrdung dict.) Tamás fia 

Péter, baráti 288 
őrgróf  l. morva 
Őriszentpéter l. Szentpéter 
őrkanonok l. bácsi, budai, egri, er-

délyi, győri, szepesi, titeli, vasvári 
őrkanonokság l. váradi 
örök hallgatás 148, 231, 474, 540  
örökös nélkül elhunyt személy 61, 

206, 288, 305, 326–328, 415, 
447, 461, 469, 517, 523, 571 

Örs (Wrs), ma Mezőörs 445 
(Győr m.) 

őrszerzetes l. pannonhalmi, pécsváradi 
öv 13, 206 
 

P 
P l. Lengyelország 
P…… fia Mihály 536 
Pabar 33 (Valkó m.) 
Pačetin l. Pacsinta 
Pachuntha l. Pacsinta 
Pacsinta (Pachuntha), ma Pače-

tin, Sze. 45 (Valkó m.) 
Padan l. Padány 
Padáň l. Padány 
Padány (Padan, Podaan), ma Pa-

dáň, Sz. 172, 208 (Pozsony m.) 
pajzskészítő 236 
Paksi Leusták l. Leusták szlavón bán 
Paksi Olivér l. Olivér, Mátyás fia 
Pál l. Bakan Pál 
– l. Balog Pál 
– l. Chyurch Pál 
– l. Kun Pál 
– l. Magyar Pál 
– l. Nagy Pál 
– l. Vörös Pál 
– l. még Paulo 
– mester, abaújvári vicecomes 125  
–, ábrányi jobbágy 492 
– mester, csázmai kanonok 141 
– mester, egri kanonok 132–133 
–, litteratus, geregyei 243, 428, 443 
–, királyi asztalnokmester, liszkói 

7, 20–21, 33, 75–78, 138, 168, 
238, 242, 253, 318, 354–355, 
368, 401, 405, 411, 506 

–, krupai comes 413 
– mester, litteratus 534 
–, meggyesi 555 
– comes, országbíró 303 
–, pannonhalmi konvent tagja 81, 231 
– mester, pozsonyi kanonok 188  
–, soproni szolgabíró 491 
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–, szepesi éneklőkanonok, vikárius 
213, 312, 508 

–, vasvári káptalan klerikusa 457 
– mester, Adorján fia, Bukud-i 55  
–, Albert fia, ibronyi, ramocsaházi 

25, 395 
–, Alman fia 474 
–, Balak fia 261 
–, Benedek fia 474 
–, Chuey fia, szucsáki 563, 567 
–, Danik fia, Gerus apja, zsalu-

zsányi 587 
–, Demeter fia, jenői nemes job-

bágy 370 
–, Dombow fia, pósafalvi jobbágy 570 
–, Domokos fia, hubói 179 
–, Domokos fia, kemesmáli 206 
–, Domokos fia, kökényesi 64 
–, Dózsa fia, Gergely apja, debre-

ceni 438, 533 
–, Egyed fia 288, 313 
–, György fia, zrínyi 413 
–, Him fia, Benedek szatmári comes 

és Péter apja 77, 85, 424, 506 
–, Illés fia 58 
–, István fia, béli, bekölci 83 
–, István fia, pósafalvi 570 
–, Iván fia, Ilona apja, szelestei 190 
–, Izsák fia 363 
–, Jakab fia, hubói 179 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 499 
–, János fia, egyházasporoszlói 

44–45, 108, 144, 507 
–, János fia, gicei 319 
–, János fia, gutori 254 
–, János fia, haraszti 206 
–, János fia, lukácsfalvi 206 
–, János fia, tejedi 189 
–, Kelemen fia, tejedi 189 

– mester, Lack fia, beregi, ungi és 
zempléni comes 232, 244, 432–
434, 452, 575 

–, László fia, szecsődi 206 
–, László fia, szenterzsébeti 408 
–, Lőrinc fia, bodrogi szolgabíró 58 
– mester, Lőrinc fia, pozsonyi 

kanonok 285 
–, Madach fia 68 
–, Makó fia, Makó és János apja, 

szentesi 419–420, 432, 435, 449 
–, Márton fia, unyomi 206 
–, Miklós fia, Pál apja 30 
–, Miklós fia, György és Domo-

kos, Nema-i 53 
–, Miklós fia, raguzai polgár 17 
– mester, Miske fia, Margit és 

Katalin apja, kővágóörsi 88, 94, 
103, 391, 403 

–, Mogh fia, Miklós, Bertalan és 
Ilona apja, szörcsöki 140 

–, Orbán fia, János apja, szent-
péteri 33 

–, Pál fia, erdélyi kanonok 30 
–, Péter fia 175–176 
–, Péter fia, tejedi 189 
–, Roland fia, hidegkúti 391 
– mester, Roland fia, rádóci 457  
–, Tamás fia, tejedi 189 
–, Vendek fia, jobbágy 29 
–, János, András, Kálmán és 

György apja, bánvőki 97, 285 
–, István és László apja, teresz-

tenyei 416, 535 
– fia Balázs, szelestei 190 
– fia Barthoman, Bratetich-i 500–502 
– fia Domokos, palágyi 575 
– fia Gergely, officialis, Semene-i 430 
– fia István 429 
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– fia István, királynéi ifjú, butkai 
438, 515, 533 

– fia István, dési 565 
– fia István, tarpai bíró 200, 232 
– fia István, töttösi 206 
– fia János 206 
– fia János 334 
– fia János 572 
– fia János, pataki bíró 529, 566 
– fia László, Ewrmenes-i 372 
– fia László, Nerleud-i 64 
– fia Lőrinc, körtvélyesi 372 
– fia Makó, szentesi 339 
– fia Márton, Owad-i 206 
– fia Mihály, Tekulchen-i 47 
– fia Mihály, töttösi 206 
– fia Miklós 198 
– fia Miklós, ajkai 366 
– fia Miklós, bodrogi vicecomes 58 
– fia Miklós, debrődi esküdt 248 
– fia Miklós, disznósi 414 
– fia Miklós, salamoni 240 
– fia Miklós, szentgyörgyi 64, 104 
– fia Miklós, szepesi szolgabíró 

143, 159 
– fia Miklós, erdélyi alvajdai 

notarius, valkói 27 
– fia Péter, Gereb-i 251 
– fia Péter, zsennyei 206 
– fia Szőke János 207 
– fia Tamás, Bolthosan-i 96 
– fia Tamás, terbelédi 472–473, 

496, 498 
– fia Tamás, tejedi 189 
– fiai: János, András, György 285 
Palag l. Palágy 
Palágy (Palag), ma Palágykomo-

róc (Palagykomoroc, Ukr.) 575 
(Ung m.) 

Palagykomoroc l. Palágy 

Palágykomoróc l. Palágy 
Palánk l. Haram 
Palast l. Palást 
Palást (Palast, Palasth), ma Pláš-

tovce, Sz. 192 (Hont m.) 
Palasth l. Palást 
Palata l. Palota 
Palcha (dict.) András, Palcha fia, 

jobbágy 265, 289 
– fia Palcha András, jobbágy 265, 289 
pallosjog 348 
Pálóc (Palouch), ma Pavlovce nad 

Uhom, Sz. 315–316, 583 (Ung m.) 
pálos remeték 138, 370 
– rend 138 
Palota (Palata), ma Újpalota 

(Palota, Ro.) 576 (Bihar m.) 
Palouch l. Pálóc 
Paluara l. Pálvára 
Paludia l. Palugya 
– magna l. Palugya 
Palugya (Paludia, Paludia magna) 

258 (Liptó m.) 
Pálvára (Paluara) 429 (Kraszna m.) 
Pamgort, ma Sopronkertes (Baum-

garten im Burgenland, Au.) 196 
(Sopron m.) 

Pamhagen l. Pomogy 
Panala l. Panyola 
Páncél (Pancyl dict.) Péter, kolozs-

vári hospes 567 
Pancyl l. Páncél Péter 
Pand l. Pánd 
Pánd (Pand) 208 (Pest m.) 
Pangrach l. Pongrác 
Paniky l. Panyit 
Panith l. Panyit 
pannonhalmi (Sacer mons Panno-

nie) Szt. Márton-monostor és 
konventje 53, 81, 231, 284, 
321, 404, 409, 445 (Győr m.) 

– apát l. Szigfrid 
– éneklőszerzetes l. Péter 
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– őrszerzetes l. Miklós 
– perjel l. Péter 
– prépost l. Konrád 
Panyit (Paniky, Panith), ma 

Gömörpanyit (Gemerská Panica, 
Sz.) 426, 467 (Gömör m.) 

Panyola (Panala) 505 (Szabolcs m.) 
pap 2, 38, 55, 104, 110–111, 118, 

189, 195, 208, 210, 259, 276, 
285, 287, 311, 320, 358, 369, 
376, 379, 419, 429, 432–433, 
435, 442–443, 456–457, 463, 
471, 483, 490, 498 

Pap Rethe l. Papréte 
pápa l. Benedek, XII.; Ince, VI.; 

Orbán, IV.; Orbán, VI.  
– főpapot kinevez 9, 89, 110–111, 

214, 527–528, 553 
– javadalmat, tisztséget biztosít, 

rezervál 9, 30, 195, 527, 546, 549 
– koronázása 519 
– megválasztása 519 
pápai bíró (jogvédő) l. Tamás  
– collector l. Arnaldus 
– engedély 210, 259, 276, 294, 

320, 338, 340–341, 358, 376, 
525, 547–548 

– kamara 3, 84, 93, 119, 367 
– káplán 371, 524 
– kúria 430, 593 
Pápasalamon l. Salamon 
Papfalva (Popfolua), ma Nádas-

papfalva (Popeşti, Ro.) 306 
(Kolozs m.) 

papíroklevél 1, 8, 23, 25–27, 29, 
34, 49, 52, 58–59, 71–72, 81–
82, 98, 106, 125, 135, 140, 
144–145, 159, 165, 170, 175–
176, 178, 183, 197–198, 200, 
206, 208, 216, 218, 227–228, 

230, 232, 248, 262–263, 272, 
274, 277, 281–282, 289, 301, 
303, 309, 319, 323–325, 334, 
345, 356, 362, 375, 377, 379–
380, 388, 395–396, 399, 406–
409, 413, 416–417, 428–429, 
444, 448, 452–455, 462, 467, 
475–476, 480–481, 485, 491, 
493, 496, 498, 505, 510, 515, 
533–534, 536, 562, 567–568, 
570, 574, 576–577, 582 

Papkeszi l. Keszi 
paplak 95 
Papmalom (Popmolna), malom 379 
Papoch l. pápoci kolostor 
pápoci (Papoch, Papuch) Boldog-

ságos Szűz-kolostor és remetéi 
74, 185, 242 (Vas m.) 

– perjel 242 
Papréte (Pap Rethe), hn. 12  
Papuch l. pápoci kolostor 
Paragari l. Polgári 
párbaj 206 
párbajban elbukás 187, 279–280; 

l. még hatalombaj 
Pargary l. Polgári 
Parlag 472–473 (Nógrád m.) 
Párma, Olaszo. 22 
partes Bohemie l. Csehország 
– maritime l. Tengermellék 
– Polonie l. Lengyelország 
– Transalpine l. Havasalföld 
– Ungarie l. Magyarország 
– Vngarie l. Magyarország 
Parvus l. Kis 
Pasca l. Paska 
Pascha l. Paska  
Pasche de Ragnina, raguzai polgár 114 
Paska, raguzai polgár 17 
–, saskői alvárnagy 414, 443, 456, 442 
– (Pascha) fia Gál, járai 12 
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– (Pasca) fiai: János és András, 
palásti 192 

passaui (Németo.) püspök 361 
passus 148 
Pata 408  
patai (ma Gyöngyöspata) főespe-

res l. Sándor 
Patak (Pathak) 100 (Nógrád m.) 
–, város, ma Sárospatak 529, 566 

(Zemplén m.) 
pataki bíró l. János, Pál fia; János, 

Demeter fia 
Patas (Pathas, Potus, Pothus), 

ma Csilizpatas (Pataš, Sz.) 172, 
208 (Pozsony m.) 

Pataš l. Patas 
Patay 492  
Pathak l. Patak 
Pathar (dict.) János, jászófői 372 
Pathas l. Patas 
Pathwasara l. Patvására 
Patli (Potly, Pothly), ma Pető-

falva (Pöttelsdorf, Au.) 565 
(Sopron m.) 

pátriárka l. aquileiai 
patvarkodás 169, 258, 474, 564, 575 
Patvására (Pathwasara, Poth-

vasara) 163 (Veszprém m.) 
Paty (Pogh), ma Kőszegpaty 206 

(Vas m.) 
Paulo Quirino, velencei polgár 16, 245 
Pavlovce nad Uhom l. Pálóc 
Pazdics (Pazdych), vár, ma Pozdi-

šovce, Sz. 450 (Zemplén m.) 
pazdicsi várnagy l. Antal 
Pazdych l. Pazdics 
Pécel (Pechul) 326–328 (Pest m.) 
Pecen fia Mikó 502 
Pechuarad l. Pécsvárad 
Pechul l. Pécel 
Pechvarad l. Pécsvárad 

Pechwarad l. Pécsvárad 
Pécs, vár és város 38 (Baranya m.) 
pécsi egyházmegye (püspökség) 

527–528 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– káptalan 134, 219–220, 408, 

446, 527–528, 546, 549 
– püspök l. Vilmos 
– Szentlélek-kolostor és apácái 

64, 104 
– Szt. Péter-egyház 134 
– várnagy l. János 
pecsét hiánya (távolléte) 200, 232, 301 
– (vörös viaszú) 23, 49, 85, 196, 

215–216, 218, 286, 309, 465, 
492, 510, 518, 532, 576 

– (zöld viaszú) 413, 508 
pecsétfő 284–285, 474, 534 
Pécsvárad (Pechuarad, Pechva-

rad, Pechwarad, Várad), vá-
ros 79 (Baranya m.) 

pécsváradi (váradi) monostor és 
konventje 2, 38, 64, 79, 104, 
173–174, 461, 490 

– apát 527–528  
– éneklőszerzetes l. János 
– őrszerzetes l. Benedek 
– perjel l. Frigyes 
Peder (Pedur) 206, 573, 578 

(Vas m.) 
– (dict.) György 248 
Pedur l. Peder 
Peel 46, 74 (Vas m.) 
Pehthen l. Pöstyén 

pék 394 
Pelehte l. Pelejte 
Pelehteh l. Pelejte 
Pelejte (Pelehte, Pelehteh), ma 

Plechotice, Sz. 43, 352 (Zemp-
lén m.) 

Pelseuch l. Pelsőc 
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Pelsőc (Pelseuch), ma Plešivec, 
Sz. 516, 535 (Gömör m.) 

Pelsőcardó l. Ardó 
pensa 53, 79, 183, 255, 278, 285, 

311, 349–350, 394, 497, 501–502 
pensio (purchuta) 91 
per átküldése 170, 239, 416, 494 
Pera (Perahy) 64, 417 (Baranya m.) 
Perahy l. Pera 
Perbese 206 (Vas m.) 
Perdan l. Pordány 
Perechke l. Pölöske 
Pereci (dict.) István 22 
perelsőbbség 98, 288, 562 
Peren l. Perény 
Perény (Peren, Peruen), ma 

Perín, Sz. 65, 523 (Abaúj m.) 
Perényi Péter l. Péter, István fia 
perhalasztás királyi parancsból 

24–25, 28, 56, 96, 135, 137, 
170, 201, 288, 325, 408, 417, 
474–476, 509, 533, 541, 582 

Perín l. Perény 
perjel l. ágostonos, Benedek, gari-

csi, jászói, pannonhalmi, pápoci, 
pécsváradi, szentantalvölgyi 

Perked 227, 230, 458 (Szabolcs m.) 
Pernya 109 (Zágráb m.) 
Peruen l. Perény 
Pest megye 326–328 
Petárda l. Peterd 
Pete, Tamás fia, tejedi 189 
Petenye (Pethene) fia Lőrinc 364 
Péter l. Balog Péter 
– l. Borza Péter 
– l. Buky-i Péter 
– l. Cudar Péter 
– l. Gurk Péter 
– l. Györk Péter 
– l. Herceg Péter 
– l. Kun Péter 

– l. Marou Péter 
– l. Nagy Péter 
– l. Páncél Péter 
– l. Rostremp Péter 
– l. Szabó Péter 
– l. Szemes Péter 
– l. Szőke Péter 
– l. Tót Péter 
– l. Túz Péter 
– l. Vörös Péter 
– l. Wer Péter 
– l. még Petrus 
–, apáti officialis 442, 456 
–, bácsi őrkanonok 471 
–, besztercei plébános 369 
–, boszniai püspök 7, 20–21, 33, 

75–78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506, 546–549 

– mester, budai éneklőkanonok 
166, 364, 470 

– mester, budai karpap 129 
– mester, budai őrkanonok 166, 

191, 364, 470  
–, egri karpap 496 
–, erdélyi alvajda 27, 52, 98, 329, 

375, 563, 567, 569 
–, erdélyi alvajda 530  
–, eresztvényi 208 
–, fehérvári kanonok 208 
–, glogoncai prépost 209, 421 
–, hideghéti 96 
–, káldi pap 55 
–, keresztúri 393 
–, kézdi főesperes, erdélyi dékán 249 
– mester, királyi gyűrűspecsét 

notarius-a, Gerek-i 48  
–, kisazari 43, 82 
–, leleszi konvent tagja 82 
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–, leleszi prépost 29, 78, 82, 137, 
145, 244, 247, 281–282, 365, 
393, 397–398, 419–420, 432–
435, 449–450, 468, 515, 540, 
568, 575, 593 

–, Ozlian-i 415, 572 
–, pannonhalmi éneklőszerzetes 284 
–, pannonhalmi perjel 284 
–, plébános 369 
– mester, pozsegai olvasókanonok 50  
–, szabolcsi főesperes, káplán, mo-

nostori 9, 369 
–, szecsődi falunagy 206 
–, szecsődi hospes 206 
– mester, titeli éneklőkanonok 430  
–, turóci kanonok, pap 463 
–, vasvári káptalan subnotarius-a 

206–207 
–, volterrai püspök 542 
–, zobori konvent tagja, pap 442–443 
–, zsolnai hospes 48 
–, András fia 284 
–, András fia, alapi 445 
–, András fia, szecsődi 457 
–, Asop fia, Aranyas-i 148 
–, Bálint fia 224 
–, Bartalius fia, István apja 363 
–, Beke fia 514 
–, Chako fia, leszenyei 42, 51 
– mester, Crisius fia, nádori 

prothonotarius 326–328  
–, Damján fia, damjánfalvi 258 
–, Demeter fia, orbovai 427, 462 
–, Domokos fia, revucai 474 
–, Gergely fia, Owad-i 46, 207 
–, György fia, Pribych-i 99 
–, Gyurge fia, tejedi 189 
–, Halman fia, eperjesi hospes 494 
–, Hannus fia 567 
–, Herceg Péter fia, szekcsői 2 

– mester, Imre fia, zsigrai 487 
– mester, István fia, abaújvári 

comes, csejtei várnagy, perényi 
65, 523  

–, István fia, tejedi 189 
– mester, Jakab fia, gerendi 486  
–, Jakab fia, atyinai 75 
–, Jakab fia, Peder-i 578 
–, János fia 22 
–, János fia, abaházi 339, 365, 

419, 432, 450 
–, János fia, Begna-i 243 
–, János fia, körtvélyesi 47 
– mester, János fia, macedóniai 430 
–, János fia, sápi 96 
– mester, János fia, somosi 203, 257 
–, János fia, szentmártoni 219–220 
–, János fia, tejedi 189 
–, János fia, Wydyp-i 590 
–, Juthe fia 474 
–, Kecer Tamás fia, lipóci 412, 

426–427, 452, 462, 467, 574 
–, Kelemen fia, tejedi 189 
–, Kozma fia 53 
–, László fia 315–316, 583 
–, László fia, oláh, almási 260 
–, László fia, balkányi 71–73 
–, László fia, keresztúri 397–398, 

420, 435, 449–450 
–, László fia, Kutus-i 493–494 
–, László fia, németi 434, 449 
–, László fia, officialis 420 
–, László fia, szenterzsébeti 408 
–, Lipót fia, béli 83 
–, Lőrinc fia, jékei 532 
–, Lőrinc fia, keszi 128 
–, Lukács fia, Gnaynicha-i 181 
–, Lukács fia, lipóci 412, 426–

427, 444, 452, 462, 467 
–, Márk fia, bánvőki 97 
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–, Máté fia, hollósi 206 
–, Máté fia, pálóci 315–316, 583 
–, Mihály fia, lipóci 412, 444, 

452, 467, 574 
–, Mihály fia, rádóci 206 
–, Mihály fia, szaniszlói 274, 425, 483 
–, Miklós fia 206 
–, Miklós fia, ábrányi 492 
–, Miklós fia, kölkedi 206 
–, Miklós fia, mindszenti 576 
–, Miklós fia, rádóci 206 
–, Miklós fia, tejedi 189 
–, Miklós fia, Vndoud-i 206 
–, Nagy Pál fia, gecsei 522 
–, Olivér fia, rádóci 206 
–, Ördög Tamás fia, baráti 288 
–, Pál fia 77 
–, Pál fia, Gereb-i 251 
–, Pál fia, László apja, zsennyei 206 
–, Pető fia 305 
–, Póka fia, Erzsébet apja, hubói 179 
– mester, Ponyk fia, királyi lovag, 

grebeni 348, 431 
–, Sándor fia, bábaréti 312 
– mester, Simon fia, kállói, sem-

jéni 8, 505 
–, Tamás fia, hegyaljai 233–234 
–, Tamás fia, pécsváradi 79 
–, Tamás fia, tejedi 189 
–, Trepk fia, Máté apja, magyari 

585–586 
–, Woska fia, várnép 461 
–, Nagy Pál apja, királyi asztalno-

kok és bocsárok comes-e 261 
–, Kecer Mihály és Miklós apja, 

lipóci 412, 426–427, 452, 462, 
467, 574 

–, Sebes frater-e, bazini 39  
– fia Balázs, Bokan-i 391 
– fia Balázs, körmendi polgár 356 

– fia Benedek 408 
– fia Benedek, izsépi 377 
– fia Bertalan, nevegyi jobbágy 38 
– fia Domokos, kölkedi 206 
– fia Fülöp, kálnói 239 
– fia György, kékkői 42, 51, 418 
– fia István 437 
– fia István, baktai 130 
– fia István, Jutaas-i 481 
– fia István, palugyai 258 
– fia Iván 500 
– fia Jakab, csabi 183 
– fia Jakab, lipóci várnagy 412, 

426–427, 462, 467 
– fia Jakab, nagymihályi 412 
– fia János, felsőládonyi 221 
– fia János, Hurou-i 206 
– fia János, Maynoch-i 396 
– fia János, medvesi 54 
– fia János, mindszenti 274, 425 
– fia János, pécsváradi 79 
– fia János, unyomi 206 
– fia János, Wydyp-i 590 
– fia Kopasz, Nema-i 284 
– fia László, Corlatfalua-i 56 
– fia László, ellősfalvi 64 
– fia László, gutori 254 
– fia László, panyolai 505 
– fia László, zsennyei 573, 578 
– fia Lőrinc, agárdi 419, 432 
– fia Márton 206 
– fia Márton, Damand-i 44 
– fia Mihály, bánvőki 97, 285 
– fia Mihály, battyáni 419, 432 
– fia Mihály, lipóci 444 
– fia Mihály, rádóci 206 
– fia Miklós 243 
– fia Miklós, debreceni bíró 235 
– fia Miklós, diószegi 495, 579 
– fia Miklós, széplaki 203, 257  
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– fia Nagy Pál, gecsei 522 
– fia Pál 175–176 
– fia Pál, tejedi 189 
– fia Pető 64 
– fia Pető, mákfai 255 
– fia Tamás, szecsődi 206 
– fia Varjú Benedek, bodrogi 284 
– fiai: János és Miklós, salamoni 240 
– fiai: András és Miklós, szent-

györgyi 168, 411 
Peterd, ma Petárda (Baranjsko Pet-

rovo Selo, Ho.) 490 (Baranya m.) 
Petes, Gremcherouch-i 264 
Peteu l. Pető 
Petew l. Pető 
Pethene l. Petenye 
Petheu l. Pető 
Petheuch l. Petőcs 
Pethev l. Pető 
Pethew l. Pető 
Petow, costagnavicei comes 413 
Pető l. Kis Pető 
– (Petheu), Chasy-i 201 
– (Petew, Petew), Demeter fia, 

Socouch-i 424, 572 
– (Peteu, Petheu) comes, Gergely 

fia, vasvári szolgabíró, telekesi 
165, 356 

– (Peteu), István fia, töttösi 206 
– (Peteu), M....... fia 54 
– (Peteu), Márk fia, körmendi bíró 356 
– (Peteu, Petheu) mester, Márk 

fia, mákfai 165, 356 
– (Peteu), Péter fia, famulus 64, 104 
– (Peteu), Péter fia, mákfai 255 
– (Petew, Pethev), János és László 

apja, Bayla-i 263, 272, 536 
– (Petheu), Miklós és Erzsébet 

apja, hegyaljai 233–234 
– (Peteu) fia Andych, tejedi 208 
– (Peteu) fia Antal, újhelyi 564 

– (Petew, Pethew) fia Domokos, 
nagymezői 438, 515 

– (Peteu, Petheu) fia István, erdő-
hátkarcsai 97, 285 

– (Pethev) fia János, szántói 324–325 
– (Peteu) fia László 42 
– (Pethew) fia Péter 305 
– (Peteu) fia Pythor Mihály 47 
Petőcs (Petheuch) fia János, szi-

nyei 257 
Petőfalva l. Patli 
Petőhenye l. Henye 
Petőszinye l. Szinye 
Petre (Pettre), ma Újpetre 38 

(Baranya m.) 
Petres fia Bekus, orbovai 50 
– fia István, Tuerdygh-i 50 
Petrich (Petrych), borosjenői 172, 208 
Petrina l. Petrinja 
Petrinja (Petrina), város, Ho. 

581 (Zágráb m.) 
Petrochsigre l. Zsigra 
Petrus Begonis mester, wroclawi 

egyház kancellárja, baccalarius 
in legibus, pápai káplán és kö-
vet 371 

Petrych l. Petrich 
Pettre l. Petre 
Petyne fia Wlk, Pernya-i hospes 109 
Pezinok l. Bazin 
Pezye 446 (Somogy m.) 
Pezzey 88 (Veszprém m.) 
pfennig 160 
Pharensis l. fárói püspök 
Phile l. Füle 
Philippus de Nosdronia l. Fülöp, Ferenc fia 
Philpe l. Filpe 
Philpus l. Fülpös 
Phylyphaza l. Fülöpháza 
Pieštany l. Pöstyén 
Pilichdorfer János 491 
Pilisborosjenő l. Borosjenő 
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Pilis (Pylis) megye 268, 337, 345–
346, 470 

pilisi (ma Pilisszentkereszt) apát 191 
– comes l. Miklós, Domokos fia 
Pilisszentkereszt l. pilisi apát 
Pişcari l. Piskárkos 
Piscarkos l. Piskárkos 
Piskárkos (Piscarkos), ma Piş-

cari, Ro. 324–325 (Szatmár m.) 
Pláštovce l. Palást 
plébánia 95, 412, 416, 426–

427, 462, 467, 529, 566 
plébános 13, 55, 105, 126–127, 

284, 369, 375, 387, 445, 448, 
456, 506, 522, 526 

Plechotice l. Pelejte 
Plešivec l. Pelsőc 
Plythuicha, folyó 243 
Pobur fia János, győrödi 456 
Podaan l. Padány 
Podgoria 99 (Zágráb m.) 
Podhradie l. Keselőkő 
Podolin (Podolyn), város, ma Po-

dolinec, Sz. 126–127 (Szepes m.) 
Podolinec l. Podolin 
Podolyn l. Podolin 
Pogh l. Paty 
Pohar l. Pohár Miklós 
Pohár (Pohar dict.) Miklós fia 

János, Chenukfeu-i 213 
Poháros (Poharos dict.) János 148 
Poharos l. Poháros János 
Pok (Poky) 122, 279–280 (Győr m.) 
Poka l. Póka 
Póka (Poka) fia István, szentágotai 157 
– (Poka) fia István, szentesi 419, 432 
– (Poka, Pouka) fia Leusták, 

esztergomi bíró 424, 572 
– (Pouka) fia Péter, hubói 179 
Pókaszepetk l. Szepetk 
Poky l. Pok 
Pol'anovce l. Bábaréti 

polgár (hospes) 13, 17, 28, 39, 48, 
85, 99, 109, 117, 126–127, 160, 
165, 180, 188, 204, 206, 236, 
238, 245–248, 255, 285, 296–
299, 308, 311, 317, 333, 343, 
356, 394, 401, 441–442, 457, 
464, 491, 494, 503, 506, 512–
513, 522, 529, 564, 567, 581 

Polgárdi l. Polgári 
Polgári (Paragari, Pargary, Por-

gan), ma Polgárdi 88, 103 
(Fejér m.) 

Polhus (dict.) Tamás 146 
Polyánfalu l. Bábaréti 
Pomagh l. Pomogy 
Pomar (dict.) Hannus, kolozsvári 

hospes 567 
Pomogy (Pomagh), ma Pam-

hagen, Au. 284 (Sopron m.) 
pondus 236 
Pongrác (Pangrach), kelecsényi 43, 82 
Ponyk (Punyk), Chernozlaus fia 502 
– (Punyk), Péter királyi lovag és 

Roland apja, grebeni 348, 431 
Popeşti l. Papfalva 
Popfolua l. Papfalva 
Popmolna l. Papmalom 
Pordan l. Pordány 
Pordány (Perdan, Pordan), ma 

Vulkapordány (Wulkaproders-
dorf, Au.) 303 (Sopron m.) 

Porgan l. Polgári 
Poroszló (Puruzlou) 507 (Bara-

nya m.) 
poroszló 474, 500–502 
Portiua, zenggi püspök 7, 20–21, 

33, 75–78, 138, 168, 238, 242, 
253, 318, 354–355, 368, 401, 
405, 411, 506 

Portus (dict.) István, pozsonyi 
szolgabíró 189 
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Porva (Porwa) 321, 409 (Veszp-
rém m.) 

porvai Szt. Imre-kápolna 321 
Porwa l. Porva 
Pós (Pous) fia András, unyomi 206 
Pósa (Posa, Pousa), István miháldi 

várnagy és Miklós apja, szeri 
228, 388, 396 

– (Pousa) fia László 121 
Posafalua l. Pósafalva 
Pósafalva (Posafalua), ma Pós-

falva (Pušovce, Sz.) 570 (Sáros m.) 
Posaga l. pozsegai káptalan 
Posar (dict.) Miklós mester 497 
Posatelek l. Pósatelke 
Posateleke l. Pósatelke 
Pósatelke (Posatelek, Posateleke, 

Posateluke) 284 (Sopron m.) 
Posateluke l. Pósatelke 
Pósfalva l. Pósafalva 
Posoga l. pozsegai káptalan 
Poson l. Pozsony 
Posonium l. Pozsony 
Pothly l. Patli 
Pothus l. Patas 
Pothvasara l. Patvására 
Potly l. Patli 
Potochan 349, 394 (Trencsén m.) 
Potus l. Patas 
Pouka l. Póka 
Pous l. Pós 
Pousa l. Pósa 
Pozdišovce l. Pazdics 
Poznan, Lo. 84 
poznani püspök l. János 
pozsegai (Posaga, Posoga; ma 

Pozsegaszentpéter, Kaptol, Ho.) 
Szt. Péter-egyház káptalanja 50, 
310, 534 (Pozsega m.) 

– olvasókanonok l. Péter 
Pozsegaszentpéter l. pozsegai káptalan 
Pozsony (Poson, Posonium), vár 

és város, ma Bratislava, Sz. 13, 

39, 188, 208, 265, 286, 289, 
297–298, 303–305, 308, 333, 
440, 499 (Pozsony m.) 

– (Poson) megye 21, 240, 305 
– megye hatósága 350, 406 
pozsonyi antonita rendház 440 
– bíró l. Jakab 
– comes l. Kónya; Pál, Benedek 

fia; Roland 
– káptalan (Szt. Márton-egyház) 

13, 39, 47, 96–97, 188–189, 
195, 208, 254, 285–286, 289, 
305, 330, 350, 499, 517, 565,  

– prépost l. Márton 
– szolgabíró l. Portus István 
– várnagy l. Kecer Miklós 
– vicecomes l. Kecer Miklós 
Pölöske (Perechke, Prerechke), 

ma Bakonypölöske 279–280 
(Veszprém m.) 

Pöstyén (Pehthen), ma Pieštany, 
Sz. 250 (Nyitra m.) 

Pöttelsdorf l. Patli 
prandium 497 
prebenda 9, 30, 195, 527, 546–548 
preceptor l. Simon 
predialis 67, 113, 309, 332 
predium 67 
Premonstratum l. Prémontré 
Prémontré (Premonstratum), 

Fro. 593 
prémontréi apát l. János 
premontrei rend generális kápta-

lanja 593 
Prenye 85 (Sáros m.) 
prépost l. bácsi, derzsi, egri, er-

délyi, esztergom-szenttamási, 
glogoncai, győri, haji, jászói, 
kökényesi, leleszi, Nyulak szi-
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geti, pannonhalmi, pozsonyi, 
sági, strasbourgi, szepesi, titeli, 
turóci, váradi, veszprémi 

Prerechke l. Pölöske 
Prešov l. Eperjes 
Pribych 99 (Zágráb m.) 
Prodotinus de Collalto, trevisói 

comes 402 
professzor l. János 
prothonotarius l. István, Jakab; 

Péter, Crisius fia 
provincia Cypsensis l. Szepesség 
Prowsa 310 
Puini l. Pulyon 
Pulun l. Pulyon 
Pulyon (Pulun, Pwlun), ma Kis-

pulyon (Puini, Ro.) 451 (Do-
boka m.) 

Punyk l. Ponyk  
Puruzlou l. Poroszló 
Pušovce l. Pósafalva 
Pusztacsó l. Csó 
Pusztaszentmárton l. Szentmárton 
Puthnok l. Putnok 
Puthnuk l. Putnok 
Putnok (Puthnok, Puthnuk, Putnuk) 

95, 319, 377, 560–561 (Gömör m.) 
Putnuk l. Putnok 
püspök l. arbei, bambergi, boszniai, 

csanádi, efezoszi, egri, erdélyi, 
fárói, győri, knini, korbáviai, 
makarskai, nonai, nyitrai, pas-
saui, pécsi, poznani, scardonai, 
sebenicói, szerémi, traui, váci, 
váradi, veglai, veszprémi, vol-
terrai, zágrábi, zenggi  

Püspöki (Pyspuky), ma Sajó-
püspöki 377 (Gömör m.) 

püspöki gyűrűspecsét 370 
Püspökmolnári l. Molnár 

püspökség l. arbei, boszniai, egri, 
győri, pécsi, váci, veglai, 
veszprémi, zágrábi  

Pwehel István, soproni bíró 491 
Pwlun l. Pulyon 
Pylis l. Pilis 
Pyspuky l. Püspöki 
Pythor (dict.) Mihály, Pető fia 47 
 
Q 
Quintumforum l. Csütörtökhely 

 
R 
Ra l. Ráma 
Rab l. arbei egyházmegye 
Raba l. Rába 
Rába (Raba), folyó 206 
Rábasebes l. Sebes 
Rábatöttös l. Töttös 
Rabuta, újlaki esküdt polgár 236 
Radalf (Radolfh, Radofy) 380 

(Szatmár m.) 
Radina (Radyna) fia Demeter, 

Ruicena-i 500–502 
Radmer fia Miklós, közjegyző, 

pap, Hernetich-i 471 
Rádóc (Raduch), ma Egyházas-

rádóc és Rádóckölked 206, 
356, 457 (Vas m.) 

Rádóckölked l. Rádóc 
Radofy l. Radalf 
Radolfh l. Radalf 
Radou fia Miklós, palásti 192 
Radozlaus, Wlchyna fia 310 
Radoztich (Radoztych) 500–502 

(Zágráb m.) 
Radoztych l. Radoztich 
Raduch l. Rádóc 
Radus 236 (Valkó m.) 
–, Radus-i 236 
Radyna l. Radina 
Ragusa l. Raguza 



  413 

Ragusium l. Raguza 
Raguza (Ragusa, Ragusium), 

város, ma Dubrovnik, Ho. 5–6, 
16–17, 115, 149–150, 153, 156, 
204, 225, 237, 245, 266, 270, 
273, 291, 295–296, 331, 342–
343, 373–374, 378, 386, 392, 
459, 464, 543, 557 

raguzai érsek 557–558 
– érseki szék üresedésben 20–21, 

33, 75–78, 138, 168, 238, 242, 
253, 318, 354–355, 368, 401, 
405, 411, 506 

– kisebb tanács 15, 114, 116, 
149–150, 204, 342–343, 459–
460, 464, 543, 557 

– nagyobb tanács 5, 37, 114, 142, 
149, 152, 300, 314, 342, 343–344, 
423, 459–460, 464, 543, 557 

– pecsétek 557 
– perperum 37, 69, 202 
– rector l. Jacobus de Mençe, 

Johannes de Tudisio, Laurenc-
ius de Volcasso, Michel de 
Dersa, Nicola de Sorgo, Vita de 
Sorgo 

– rogatus-ok tanácsa 6, 69, 149, 
202, 223, 225, 229, 237, 266, 
270, 273, 291, 295, 300, 331, 
353, 373–374, 378, 382–384, 
386, 390, 392, 466, 543–544, 
557–558  

Ráhó (Hraho), ma Rimaráhó 
(Hrahovo, Sz.) 95 (Hont m.) 

Rakonca (Rakuncha, Rakuncha 
Inferior), ma Alsó- és Felsőra-
konca (Dolné és Horné Rykyn-
čice, Sz.) 192 (Hont m.) 

Rakonkeneht l. Újfalu 
Rakovnica l. Újfalu 

Rakuncha l. Rakonca 
– Inferior l. Rakonca 
Rakus, patak 12 
Ráma (Ra) l. királyi privilegiális 

intitulatio 
Ramachahaza l. Ramocsaháza 
Ramocsaháza (Ramachahaza) 25 

(Szabolcs m.) 
Raphayn, Gergely fia, szántói 540 
Rapolt l. Rápolt 
Rápolt (Rapolt), ma Nagyrápolt 

(Rapoltu Mare, Ro.) 81, 329, 
375 (Hunyad m.) 

Rapoltu Mare l. Rápolt 
Ratin l. Ráton 
Rátnóc l. Rátony 
Ratnovce l. Rátony 
Ráton (Ratun), ma Ratin, Ro. 

429 (Kraszna m.) 
Rátony (Ratun), ma Rátnóc (Rat-

novce, Sz.) 250 (Nyitra m.) 
Ratotich (Ratotych) 500–502 

(Zágráb m.) 
Ratotych l. Ratotich 
Ratun l. Ráton, Rátony 
Ravasz (Rouaz dict.) Domokos 27 
– (Rouaz) János mester, Roland 

fia, vasvári vicecomes, rádóci 
165, 356, 573, 578 

Ravazd (Kysrouazd) 81 (Győr m.) 
Recea l. Récse 
Reche l. Récse 
Récse (Reche, Kysreche), ma 

Krasznarécse (Recea, Ro.) 212, 
429 (Kraszna m.) 

Rednuk l. Rendek 
Régen (Regun, Scenthmartun), 

ma Szászrégen (Reghin, Ro.) 
52, 486 (Torda m.) 

régeni Szt. Márton hitvalló-
egyház 486 

Reghin l. Régen 
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regnum Croacie l. Horvátország 
– Crohacie l. Horvátország 
– Dalmacie l. Dalmácia 
– Francie l. Franciaország 
– Hungarie l. Magyarország  
– Sclauonie l. Szlavónia 
Regun l. Régen 
Rekenyeújfalu l. Újfalu 
rekeszték 310 
rekonciliáció 55 
remeték l. jenői, pálos, pápoci  
Rendek (Rednuk), ma Csab-

rendek 183 (Zala m.) 
Renold (Reynold) comes 231 
– mester, Vecse Miklós fia, Anna, 

Bago és Ilona apja, putnoki 
560–561 

– fia Miklós, egri őrkanonok 525 
– (Reynold) fia Miklós, Bese-

folua-i 206 
– (Reynold) fia Miklós, rönöki 206 
Rester l. Restér 
Restér (Rester), ma Roštár, Sz. 

516 (Gömör m.) 
Rét (Rethy, Rety) 148, 587 (Sá-

ros m.) 
Rethy l. Rét 
Rétközberencs l. Berencs 
Rety l. Rét 
Reuche l. Revuca 
rév 243, 310 
Revuca (Reuche), ma Háromrevuca 

(Revúca, Sz.) 474 (Liptó m.) 
Revúca l. Revuca 
Reynold l. Renold 
Rima (Ryma), folyó 95 
Rimaráhó l. Ráhó 
Rimaszécs l. Szécs 
Rimavarbóc l. Varbóc 
Rimavská Seč l. Szécs 
– Zalužany l. Zsaluzsány 
Rimazsaluzsány l. Zsaluzsány 
Rodolph l. Rudolf 
Rodozlaus, korbáviai püspök 77 

Rodulph, Miklós fia, keresztény-
falvi 405 

Roh fia Jakab, olsavicai 32  
Rohadi, folyó 502 
Rohrbach bei Mattersburg l. Nádasd 
Rohuad l. Rozvágy 
Rojcsa (Ryuche), ma Rovišće, 

Ho. 141 (Kőrös m.) 
rojcsai districtus 141 
Roland (Lorand), akai 53 
– (Lorand) comes, budai bíró 13, 

39, 188  
– (Lorand), erdélyi őrkanonok 

249, 530 
–, nádor, pozsonyi comes 276–

277 között 
– (Lorand), Jakab fia, jáki 206 
– (Lorand) mester, Mátyás fia, 

somogyi comes 359 
– (Lorand) mester, Mikcs bán fia, 

Miklós apja, abaújvári comes 
24, 125  

– (Lorand), Mikó fia, osztrolukai 484 
– (Lorand), Ponyk fia, királyi 

lovag 348 
– (Lorand), Sándor fia, bábaréti 312 
– (Lorand), András és István apja, 

hollósi 206 
– (Lorand), Ravasz János vasvári 

vicecomes és Pál apja, rádóci 
165, 356, 457, 573, 578 

– (Lorand) fia András, csói 206 
– (Lorand) fia István 24 
– (Lorand) fia László, szalonnai 

239, 277, 416, 476, 577 
– (Lorand) fia Lökös, aradi vice-

comes 388 
– (Lorand) fia Pál, hidegkúti 391 
Római Birodalom (Sacrum 

Romanum Imperium) 4 
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római császár l. Károly, IV. 
– S. Maria in Cosmedin-egyház 9 
– (szent)egyház 482, 519–520; l. 

még apostoli szék, pápa 
rombolás 232, 244, 251, 319, 433, 

435, 457, 567 
Roniua l. Ronyva 
Ronyva (Ronywa) 233 (Zemplén m.) 
– (Roniua, Ronywa), folyó 233, 564  
Ronywa l. Ronyva 
Rosal l. Rozsály 
Rosental l. Rozsonda 
Roskoan l. Roskovány 
Roskovány (Roskoan), ma Rož-

kovany, Sz. 86 (Sáros m.) 
Roštár l. Restér 
Rostremp (dict.) Péter, kolozsvári 

hospes 567 
Rosumpergh l. Rózsahegy 
Rouaz l. Ravasz 
rovás 501–502 
Rovišće l. Rojcsa 
rovó 501–502 
Rozgon l. Rozgony 
Rozgony (Rozgon, Rozgun, Ruz-

gun), ma Rozhanovce, Sz. 139, 
151, 178, 281, 510, 518 (Abaúj m.) 

Rozgun l. Rozgony 
Rozhanovce l. Rozgony 
Rožkovany l. Roskovány 
Rožňavská Bystré l. Sebespatak 
Rozuad l. Rozvágy 
Rozvágy (Rohuad, Rozuad), ma 

Kis- és Nagyrozvágy 397–398 
(Zemplén m.) 

Rózsahegy (Rosumpergh),város, 
ma Ružomberok, Sz. 474 (Liptó m.) 

Rozsály (Rosal) 198 (Szatmár m.) 
Rozsonda (Rosental), ma Ruja, 

Ro. 362 (Szászföld) 
Rönök (Runuk) 206 (Vas m.) 

rubetum 12, 132–133, 257, 290, 
364, 486 

Rubeus mons l. Vöröshegy 
Rudas (dict.) Tamás, Chegze-i 388 
Rudolf (Rodolph), Aranyas-i 148, 164 
– (Ruedolf), IV., osztrák, stájer és 

karintiai herceg 4, 40, 87, 90–
92, 160, 162, 167, 171, 182, 
297–298, 333, 361, 385, 542, 
544, 557 

– Kratzer (Chracerii), lovag, budai 162 
– Chracerii l. Rudolf Kratzer 
Ruedolf l. Rudolf 
Rufus l. Vörös 
Ruicena (Ruycena) 500–502 (Zág-

ráb m.) 
Ruja l. Rozsonda 
Runuk l. Rönök 
Rupea l. Kőhalom 
Ruphus l. Vörös 
Rutger fia Churn 440 
Ruycena l. Ruicena 
Ruzgun l. Rozgony 
Ružomberok l. Rózsahegy 
Ryma l. Rima 
Ryuche l. Rojcsa 

 
S 
S. Andreas l. Szentandrás 
– Benedictus de iuxta Gron l. garamszent-

benedeki konvent  
– Demetrius l. Szentdemeter 
– Dominicus l. Szentdomokos 
– Dymitrius l. Szentdemeter 
– Emericus l. Szentimre 
– Leonardus l. Szentlénárd 
– Nicolaus l. Szentmiklós 
– Petrus l. Szentpéter 
– Salvator l. Szentszalvátor  
Saag l. sági konvent 
Saagh l. Ság, sági konvent 
Saagsumplium l. Ság 
Saap l. Sáp 
Saaph l. Sáp 
Saara l. Sára 
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Saarfeu l. Sárfő 
Saarfeumizado l. Sárfőmézadó 
Saarfeumizadou l. Sárfőmézadó 
Saary l. Sári 
Saaskw l. Saskő 
Sacer mons Pannonie l. pannonhalmi monostor 
Sacrum Romanum Imperium l. Római Birodalom 
Sadan Magna l. Nagyzsadány 
– Parva l. Kiszsadány 
Šafárikovo l. Tornalja 
Sag l. Ság 
Şag l. Ság 
Ság (Sag), ma Temesság (Şag, 

Ro.) 262, 430 (Krassó m.) 
– (Saagh, Saagsumplium), ma 

Alsóság 55 (Vas m.) 
Sagabriensis l. Zágráb 
sági (Saag, Saagh; ma Ipolyság, 

Šahy, Sz.) Boldogságos Szűz-
egyház és konventje 42, 51, 192–
193, 287, 307, 334, 347, 387, 
473, 484, 498, 554 (Hont m.) 

– prépost l. János 
– Szt. Mihály arkangyal-egyház 55 
Šahy l. sági konvent 
Sajó (Sayou), folyó 95 
Sajófő (Sayowfey), ma Felsősajó 

(Vyšná Slaná, Sz.) 516 (Gömör m.) 
Sajókaza l. Kaza 
Sajókeszi l. Keszi 
Sajónémeti l. Németi 
Sajópüspöki l. Püspöki 
Sajóvelezd l. Velezd 
sajt 131, 441 
Sajtoskál l. Kál 
Sal. l. Salerno 
Salamon, ma Pápasalamon 240 

(Veszprém m.) 
–, nádasi 545  
–, pécsváradi 79 
–, Miklós fia, litteratus, felső-

kubini 474 
– fia Domokos, szentmártoni 157 

– fia Miklós 25, 200, 197, 232, 480 
Salerno (Sal.), Olaszo. l. királyi 

privilegiális intitulatio 
Salka l. Szalka 
Salköveskút l. Köveskút 
Salzburg, Au. 40 
salzburgi egyház 40 
– érsek l. Ortolf 
Sâmbăteni l. Szombathely 
Sambuk l. Zsámbok 
Sámson fia Gede 576 
Sándor, patai főesperes, egri kano-

nok 60, 65, 95, 132–133, 155 
–, Bachuna fia, Gergely apja, 

zsennyei 206 
– mester, Denk fia, nekcsei 412, 

426–427, 444, 452, 462, 467, 574  
–, Lukács fia, lipóci 412, 426–

427, 444, 452, 462, 467, 574 
– comes, Miklós, Bertalan, Péter, Ro-

land és Margit apja, bábaréti 312  
–, János királynéi ajtónállómester 

apja 334 
– fia András 50 
– fia András, hevesi vicecomes 439 
– fia András, szkárosi 561 
– (Sandur) fia Balázs 206 
– fia János, egyházasporoszlói 

44–45, 108, 144, 507 
– fia János, liptói vicecomes 169, 

287, 559 
– fia László 485 
– fia Mihály, dozmati 206 
Sandur l. Sándor 
Sângătin l. Enyed 
Sânpetru Almaşului l. Szentpéter 
Santău l. Szántó 
Sântejude l. Szentegyed 
Sântimbru l. Szentimre 
Sântioana l. Szentiván 
Sântu l. Szentandrás 
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Sáp (Saap) 369, 471, 482 (Bor-
sod m.) 

– (Saap, Saaph), ma Dunasáp 
(Dedinka pri Dunaji, Sz.) 96 
(Pozsony m.) 

Saphar (dict.) István mester 77 
Sára (Saara), ma Sárazsadány 65 

(Zemplén m.) 
Sarachen l. Szerecsen Jakab 
Sarad, tó 284  
Saralya 372 (Szepes m.) 
Sárazsadány l. Sára 
Sárfimizdó l. Sárfő, Sárfőmézadó 
Sárfő (Saarfeu), ma Sárfimizdó 

555 (Vas m.) 
Sárfőmézadó (Saarfeumizado, 

Saarfeumizadou), ma Sárfimizdó 
555 (Vas m.) 

Sári (Saary), ma Tajnasári (Taj-
ná, Sz.) 455 (Bars m.) 

Šarišská Dravce l. Daróc 
Sarkez l. Sárköz 
Sárköz (Sarkez, Sarkuz) 168, 411 
Sarkuz l. Sárköz 
Sarkuzyzenthgyurgh l. Szentgyörgy 
Sarmaság (Sarmassag), ma Şăr-

măşag, Ro. 212, 290 (Közép-
Szolnok m.) 

Şărmăşag l. Sarmaság 
Sarmassag l. Sarmaság 
Sarnow l. Zsarnó 
Sáros (Sarus), ma Nagysáros (Vel'ký 

Šariš, Sz.) 444, 570 (Sáros m.) 
– (Sarus) megye 281, 426, 444, 

462, 467, 494, 574 
– megye hatósága 96, 444, 570 
sárosi comes l. Kont Miklós 
– szolgabíró l. Bálint 
– vicecomes l. Mihály, Frank fia 
Sárospatak l. Patak 
Sárszentágota l. Szentágota 
Sárszentmiklós l. Szentmiklós 

Sartor l. Szabó 
Sarus l. Sáros 
Sary l. Malomsár 
Sása l. Szász 
Sasa, Vid fia 410 
Saska (dict.) János 505 
– (dict.) Péter, őr, szentpéteri 465 
Saskő (Saaskw), vár, ma Šášovské 

Podhradie, Sz. 414, 442–443, 
456 (Bars m.) 

saskői alvárnagy l. Paska 
– várnagy l. János, Zobonya fia 
Sásony (Winden), ma Winden 

am See, Au. 286 (Moson m.) 
Šášovské Podhradie l. Saskő 
Sătmărel l. Kiszsadány, Nagyzsadány 
sátor 113 
Sátoraljaújhely l. Újhely 
Saul fia János 472–473 
– fiai: Pál, Miklós és Mihály, 

Nema-i 53 
Sawylka, Beke leánya 514 
Sayou l. Sajó 
Sayowfey l. Sajófő 
scardonai (ma Skradin, Ho.) püs-

pök l. Mihály 
Scarus l. Szkáros 
Scechche l. Szecse 
Scemefolua l. Egyházasporoszló 
Scemefolwa l. Egyházasporoszló 
Scenthiacobfolua l. Szentjakabfalva 
Scenthmartun l. Régen, Szentmárton 
Scepes l. szepesi káptalan 
Scepsi l. szepesi káptalan 
Scepsy l. szepesi káptalan, Szepsi 
Scepus l. Szepes, Szepesség, szepesi káptalan 
Schrachicha l. Srachicha 
Schwarzenbach (Suerczenpach, 

Swertzenpach), vár, Au. 91  
Sciuinye l. Szinye 
Sclauonia l. Dalmácia, Szlavónia 
– maritima l. Montenegro 
Sclavus l. Tót 
scolasticus 84, 119, 526 
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Scyrdahel l. Szerdahely 
Scyridahel l. Szerdahely 
Se l. Szerbia 
Sé (Sye) 275 (Vas m.) 
Sebenico (Sibenicum, Sibinic), 

ma Šibenik, Ho. 177, 592 
sebenicói püspök l. Máté 
Sebes (Sebus), ma Rábasebes 74, 

185 (Sopron m.) 
– (Sebus) 242 (Zala m.)  
– (Sebus), János és Miklós apja, 

bazini 39, 512–513 
sebesítés (sebzés) 38, 50, 75, 139, 

151, 175–176, 178, 232, 281, 
412, 457, 472–473, 479, 496, 
498, 529, 534 

Sebespatak, ma Rožňavská Bystré, 
Sz. 516 (Gömör m.) 

Sebestyén, György fia, tejedi 189 
–, János fia, csaholyi 145, 197 
–, János fia, Nema-i 404 
– fia Miklós, kisravaszdi 81 
Sebeuk fia Miklós, kisdémi 321 
Sebul Lőrinc, kolozsvári hospes, 

óvári 567 
Sebus l. Sebes 
Seç l. Szécs 
Sečovce l. Szécs 
Sedlice l. Szedlice 
Seel, János apja, apáti falunagy 

442, 456 
sekrestye 36, 41, 63, 102 
Selegszántó l. Szántó 
Sember l. Zsember 
Semene 430 (Temes m.) 
Semien l. Semjén 
Semjén (Semien, Semyen), ma 

Kállósemjén 8, 485 (Szabolcs 
m.); l. még Nagysemjén 

Sempte (Sempthe), ma Šintava, 
Sz. 251 (Nyitra m.) 

Sempthe l. Sempte 

Semyen l. Semjén 
– magna l. Nagysemjén 
Sencho l. Senchus 
Senchus (Sencho, Sencus), Gradoe 

fivére 225, 237, 291, 295–296, 
343, 374, 378, 386, 392 

Sencus l. Senchus 
Seneu l. Sényő 
Senj l. zenggi püspök 
Senniensis l. zenggi püspök 
Sennye l. Zsennye 
Sényő (Seneu) 485 (Szabolcs m.) 
Ser l. Szer 
Serachicha 502 (Zágráb m.) 
Seraphin l. Szerafin 
SerephelMolna l. Szerafinmalma 
Serephil l. Szerafin 
serfőző 567 
Sibenicum l. Sebenico 
Šibenik l. Sebenico 
Sibinic l. Sebenico 
Sighetu Marmaţiei l. Sziget 
sikkasztás 120 
Siklósnagyfalu l. Nagyfalu 
Silivaş l. Szilvás 
Silna l. Zsolna 
Sima (Syma), ma Csengersima 302 

(Szatmár m.) 
– (Syma), Katalin apja 221  
Sime de Resti, raguzai polgár 16 
Simig l. Somogy, somogyi konvent 
Simon l. Cudar Simon 
–, antonita preceptor, vöröshegyi 440 
– mester, monoki 510, 522 
–, váradi káptalan karpapja 290 
–, Domokos fia 57 
– mester, Egyed fia, káldi 55  
–, Gergely fia, zsennyei 206 
–, Jakab fia, bánvőki 97 
–, János fia 54 
–, János fia, gönyűi 139 
–, Miklós fia, rozgonyi 510, 518 
– mester, Móric fia 207, 243  
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–, Vas László fia 451 
–, Imre és Péter apja, kállói, sem-

jéni 8, 505 
– fia Dénes, szentszalvátori 44–

45, 108, 144, 507 
– fia Jakab, kisazari 43, 82 
– fia László, károlyi 477–479 
– fia Lőrinc, nagymartoni 34, 303 
– fia Máté, daróci 137 
– fia Miklós, kölkedi 585–586 
– fiai: György és Mihály, Halap-i 571 
Simontornya (Symontornya, Symon-

turnia), vár 88, 103 (Tolna m.) 
simontornyai várnagy l. Szőke Miklós 
Šintava l. Sempte 
Sipos (Fistulator) Blasko (Basko), 

apáti jobbágy 442, 456  
Sira l. Zsira 
Sisar 495 
Sitke (Sythke) 457 (Vas m.) 
Skerešovo l. Szkáros 
Skolasztika, Nema-i Mihály leánya 53 
Skradin l. scardonai püspök 
Slanje l. Szlavina 
Slavec l. Szalóc 
Slovenská L'úpča l. Lipcse 
Snedniche l. Szedlice 
Snednyche l. Szedlice 
só 120, 222, 308 (Kwff), 436, 531 
– behozatalának szabályozása 308 
– hiánya 308  
Soc András, újlaki polgár 236 
Socouch (Suchouch) 424, 572  
sókút (Sokut, Sokuth, Sokwth, Sos-

kwth) 493–494 
Sokut l. sókút 
Sokuth l. sókút 
Sokwth l. sókút 
Solivar l. Sóvár 
soltész 349, 394, 508 
soltészszerződés 349, 394 
Solumku l. Sólyomkő 

Sólyomkő (Solumku), hn. 375 
(Hunyad m.) 

Somogy, ma Szepessümeg (Smi-
žany, Sz.) 164 (Szepes m.) 

– (Simig, Symig) megye 219–220, 
359, 411  

– l. még márka 
somogyi (Simig, Symig; ma Somogy-

vár) Szt. Egyed-monostor és kon-
ventje 184, 283, 288, 313, 359, 379, 
408, 585–586 (Somogy m.) 

– comes l. Leusták, Nagy Pál; 
Olivér, Mátyás fia; Roland, 
Mátyás fia 

Somogyvár l. somogyi konvent 
Somos (Somus, Sumus), ma Drie-

nov, Sz. 203, 257 (Sáros m.) 
Somus l. Somos 
Soos l. Sós 
Soploncha 537 (Zágráb m.) 
Sopprunium l. Sopron 
Sopron (Odenburg, Sopprunium, 

Supron, Supprun, Suprun), 
város 297–298, 491 (Sopron m.) 

– (Soprun, Supprun, Suprun) me-
gye 34, 74, 196, 221, 284, 303 

– megye hatósága 34, 491 
soproni bíró l. Pwehel István 
– szolgabíró l. Bálint, Pál 
– vicecomes l. Lanceus 
Sopronkertes l. Pamgort 
Sopronkövesd l. Kövesd 
Soprun l. Sopron 
Sorkifalud l. Kisfalud 
Sós (Soos, Sous dict.) György, 

Sós Péter fia, sóvári 493–494 
– (Soos, Sous dict.) János, Sós 

Péter fia, sóvári 493–494 
– (Soos, Sous dict.) László, Sós 

Péter fia, sóvári 493–494 
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– (Soos, Sous dict.) Miklós mes-
ter, Sós Péter fia, királyi ifjú, 
sóvári 493–494 

– (Soos) Péter fiai: Sós Miklós, 
Sós György, Sós János és Sós 
László, sóvári 493–494 

Soskwth l. sókút 
Souar l. Sóvár 
Sous l. Sós 
sóvágó 394 
Sóvár (Souar, Sowar), ma Tót-

sóvár (Solivar, Sz.) 493–494 
(Sáros m.) 

Sowar l. Sóvár 
Spáca (Spacha), ma Ispáca (Špa-
čince, Sz.) 493–494 (Pozsony m.) 

Spacha l. Spáca 
Špačince l. Spáca 
Spalato (Spaletum), város, ma 

Split, Ho. 114, 150, 546, 549 
spalatói érsek 89; l. még Ugulin 
Spaletum l. Spalato 
Spišská Kapitula l. szepesi káptalan 
– Stará Ves l. Ófalu 
Spišský Hrhov l. Görgő 
– Hrušov l. Körtvélyes 
– Štvrtok l. Csütörtökhely 
Split l. Spalato 
Srachicha (Schrachicha) 500–502 

(Zágráb m.) 
Sremska Mitrovica l. Szentdemeter 
Stagnum, Ho. 331  
stájer herceg l. Rudolf 
Stájerország (Stiria, Styria) l. 

Rudolf osztrák herceg 
stallum 9, 30, 195, 527, 548 
Stâna de Mureş l. Csúcs 
Stark fia Bertalan, kolozsvári pol-

gár 180 
Stephanus de Nosdronia 229 
Stepsa fia Iván, Pribych-i 99 
Steuk, jobbágy 414 
Stiria l. Stájerország 

Štítnik l. Csetnek 
Stoob l. Csáva 
strasbourgi (Argentinensis; Fro.) 

Szt. Péter-egyház, prépostja és 
dékánja 526 

– egyházmegye 526 
Strazimir, montenegrói báró 317 
Strem l. Lipóc 
Strigonium l. Esztergom 
Studené l. Hideghét 
Styria l. Stájerország 
sub castro Budensi l. Budaváralja 
Subich l. Subics 
Subics (Subich) Jakab 245 
subnotarius 206, 449–450 
Suceagu l. Szucsák 
Suchouch l. Socouch 
Sucutard l. Szentgotthárd 
Suerczenpach l. Schwarzenbach 
Sumbur l. Zsombor 
Sumus l. Somos 
Supprun l. Sopron 
Supron l. Sopron 
Suprun l. Sopron 
Suran l. Surány 
Surány (Suran), ma Cserhát-

surány 418 (Nógrád m.) 
Svätá Mara l. Szentmária 
Svätuše l. Szentes 
Svinia l. Szinye 
Svinica l. Szinye 
Svinice l. Felsőszinyér 
Swertzenpach l. Schwarzenbach 
Sybinic l. Sebenico 
Sye l. Sé 
Syffrid l. Szigfrid 
Sygmarfalua (Kystachaa) 56  
Sygre l. Zsigra 
Sylna l. Zsolna 
Syma l. Sima 
Symig l. Somogy, somogyi konvent 
Symontornya l. Simontornya 
Symonturnia l. Simontornya 
Syra l. Zsira 
Sythke l. Sitke 
szabad falu 66, 85 
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Szabó (Sartor) Miklós, újhelyi es-
küdt 564 

– (Sartor) Péter 365 
szabó 567 
Szabolcs (Zabouch) 62, 339, 365 

(Szabolcs m.) 
– (Zaboch, Zabolch, Zabowlch, 

Zabouch, Zabowch, Zobouch, 
Zoubouch) megye 57, 60, 62, 
71, 76, 485 

– megye hatósága 1, 59, 135, 175, 
227, 230, 395, 485, 505, 532 

szabolcsi comes l. Bebek Miklós 
– főesperes l. Miklós, Arnold fia; 

Péter 
– főesperesség üresedése 9 
– szolgabíró l. Jakab, Dezső fia; 

László, Domokos fia 
– vicecomes l. Tamás, Egyed fia 
Szabolcsbáka l. Báka 
Szakál (Zakal), ma Körösszakál 

205 (Bihar m.) 
Szakállas (Barbatus ~ Berbencer) 

György, fenesi hospes 567 
– (Zakalas dict.) Tamás, Mihály 

fia, András és János apja 107 
Szakoly (Zakal) 227, 230 (Sza-

bolcs m.) 
Szalka (Salka, Zalka), ma Máté-

szalka 380 (Szatmár m.) 
– (Zolka), ma Tiszaszalka 145 

(Bereg m.) 
Szalóc (Zalowchhaza), ma Slavec, 

Sz. 516 (Gömör m.) 
– (Zaloch) fia András 12 
Szalonna (Zalona, Zolona) 239, 

277, 416, 476, 577 (Borsod m.) 
szalonna 349, 394 
Szamosszeg (Zamuszeg, Zamos-

zeg, Zamuszwgh, Zamussceg, 

Zomuszeg) 120–121, 154–155 
(Szatmár m.) 

Szaniszló (Zanizlo, Zanizlou, 
Zynuzlow) 274, 425, 483 
(Szabolcs m.) 

– fia Bálint 500 
szántás 190, 244, 315–316, 319, 

324, 380, 433, 435, 455, 535, 
565, 583 

Szántó (Fulzanto), ma Abaúj-
szántó 540 (Abaúj m.) 

– (Zanthow) 497 (Bars m.) 
– (Zanthov), ma Tasnádszántó 

(Santău, Ro.) 324–325 (Közép-
Szolnok m.) 

– (Zanthou, Zanto), ma Seleg-
szántó (Antau, Au.) 34, 565 
(Sopron m.) 

szántóföld 60, 67, 88, 95, 99, 113, 
132–133, 166, 190, 240, 243, 
257, 284, 290, 319, 347, 364, 
379–380, 387, 430, 470, 474, 
486, 565, 587 

Szár (Zar, Zaar dict.) László fia 
Miklós 453 

Szárazberek (Zarazberuk, Zarraz-
beruk), ma Bercu, Ro. 302 
(Szatmár m.) 

szárazság 113 
Szász (Olzaaz, Olzaz, Zaaz), ma 

Sása, Sz. 208 (Pozsony m.) 
Szászfenes l. Fenes 
Szaszove l. Ugocsaszásza 
Szászrégen l. Régen 
Szászváros (Varasium), város, ma 

Orăştie, Ro. 375 (Szászföld) 
Szászzalatna l. Zalatna 
Szatmár (Zathmar, Zothmar) me-

gye 71, 120–121, 155, 215, 302, 458 
– megye hatósága 170, 323–325, 380 
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szatmári comes l. Benedek, Pál fia 
– vicecomes l. László, Ellős fia 
Szatmárzsadány l. Kiszsadány, Nagyzsadány 
Szávaszentdemeter l. Szentdemeter, szent-

ernyei káptalan 
szavatosság (szavatolás) 12, 65, 99, 

120, 147–148, 166, 179–180, 
187, 213, 219–220, 234, 250, 
256, 258, 288, 290, 306, 430, 
457, 470, 486, 494, 560–561 

Szécs (Çech, Seç, Zeech), ma 
Rimaszécs (Rimavská Seč, Sz.) 
7, 18, 20–21, 33, 75–78, 113, 
124, 138, 168, 177, 204, 238, 
242, 253, 299, 318, 354–355, 
368, 392, 400–401, 405, 411, 
441, 506, 550, 556 (Gömör m.) 

– (Zeech), ma Gálszécs (Sečovce, 
Sz.) 529, 566 (Zemplén m.) 

Szecse (Scechche), ma Alsó- és 
Felsőszecse (Dolná és Horná 
Seč, Sz.) 456 (Bars m.) 

Szécsényi Kónya l. Kónya pozso-
nyi comes 

Szécsényi Mihály l. Mihály váci püspök 
Szécsényi Tamás l. Tamás erdélyi vajda 
Szécsi Domokos l. Domokos 

erdélyi püspök 
Szécsi Miklós l. Miklós dalmát-

horvát bán 
Szecsőd (Lapsa, Zecheud), ma 

Magyarszecsőd 206, 457 (Vas m.) 
Szedlice (Snedniche, Snednyche, 

Zedliche), ma Sedlice, Sz. 49, 
508 (Sáros m.) 

szedlicei bíró l. Mihály, Máté fia 
szegénység (szükség) 54, 65, 67, 

113, 186, 212, 288, 290, 306, 
311, 370, 399, 430, 532, 551–552 

Szeglak (Zuglak) 534 (Baranya m.) 

Szekcső (Zekchw), vár, ma Duna-
szekcső 2 (Baranya m.) 

szekcsői várnagy l. János, Chouk fia 
Székely (Zekul dict.) Jakab mes-

ter, kőhalmi várnagy 180 
– (Zekul dict.) Mihály 98 
székely (Siculus) 486 
szekér 325, 397–398, 419, 432, 

450, 512–513 
Szekeres (Zekeres), ma Nagy-

szekeres 170 (Szatmár m.) 
szekérkészítő 236 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
Szele (Zele), ma Mátraszele 42 

(Nógrád m.) 
Szeles (Zeles dict.) Miklós, séi 275 
Szelestarló (ZelusTarlo) 88 

(Veszprém m.) 
Szeleste (Zeleste) 190 (Vas m.) 
Szemerecsörnye l. Csörnye 
Szemes (Zemes dict.) Péter 187 
széna 172, 324–325, 379, 481, 

484 
Szendrő (Zundru), vár 495 

(Borsod m.) 
Szent Korona 113, 260, 454 
Szentágota (Zenthagatha), ma 

Sárszentágota 157 (Fejér m.) 
Szentandrás (Zenthandreas), ma 

Mezőszentandrás (Sântu, Ro.) 306 
(Kolozs m.) 

– (Zenthandreas) 551–552 (Krassó m.) 
– (S. Andreas) 143, 159 (Szepes m.) 
– (S. Andreas) 341 (Zágráb m.) 
Szentangyalhegy (mons S. Angeli), 

Olaszo. l. királyi privilegiális intitulatio 
szentantalvölgyi (vallis S. Anthonii) 

karthauzi konvent 503 (Szepes m.) 
– perjel l. Ulrik 
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Szentdemeter (S. Demetrius, S. 
Dymitrius), ma Szávaszent-
demeter (Sremska Mitrovica, 
Sze.) 15, 44–45, 201 (Szerém m.) 

Szentdomokos (S. Dominicus) 
264 (Varasd m.) 

Szentegyed (Zentheged, Zenth-
Eged), ma Vasasszentegyed (Sânte-
jude, Ro.) 35, 451 (Doboka m.) 

szenternyei (szerémi; Szt. Irineus-
egyház) káptalan, ma Száva-
szentdemeter része 201 (Sze-
rém m.) 

Szenterzsébet (Zenthelsebeth, Zenth-
elsebuth) 408 (Somogy m.) 

Szentes (Zentes, Zentus), ma 
Bodrogszentes (Svätuše, Sz.) 
339, 397–398, 419–420, 432, 
435, 449 (Zemplén m.) 

Szentgotthárd (Zenthgothard), 
ma Vasasszentgotthárd (Sucu-
tard, Ro.) 451 (Doboka m.) 

Szentgyörgy (Zentgyrg, Zengyur) 
64, 104 (Baranya m.) 

– (Sarkuzyzenthgyurgh, Zenth-
gwrgh) 168, 411 (Somogy m.) 

– (Zengergh, Zengurg, Zengurgh), 
ma Gombosszentgyörgy (Hubo-
šovce, Sz.) 468, 541 (Zemplén m.) 

Szentimre (S. Emericus), ma 
Marosszentimre (Sântimbru, 
Ro.) 27, 52, 98, 329, 563, 569 
(Fehér m.) 

– (S. Emericus) 284 (Győr m.) 
Szentiván (Zenthiuan), ma Vasas-

szentiván (Sântioana, Ro.) 451 
(Doboka m.) 

Szentivánboca l. Boca 
Szentjakabfa l. Szentjakabfalva 

Szentjakabfalva (Scenthiacob-
folua), ma Szentjakabfa 448 
(Veszprém m.) 

Szentlénárd (S. Leonardus), ma 
Szentléránt 206 (Vas m.) 

Szentléránt l. Szentlénárd 
Szentmargitasszonyfalva (Zenthmar-

gataazzunfalua) 453 (Valkó m.) 
Szentmária (villa B. virginis), ma 

Svätá Mara, Sz. 169 (Liptó m.) 
Szentmárton (ZentMartun) 187 

(Doboka m.) 
– (Zenthmarthon) 157 (Fejér m.) 
– (BesenewzenthMarthun) 219–

220 (Somogy m.) 
– (Scenthmartun), ma Kunszent-

márton (Szolnok m.) 
– (Zenth Marthon), ma Puszta-

szentmárton (Mărtineşti, Ro.) 
12 (Torda m.) 

– (Chychkezenthmartun) 357 
(Zala m.) 

szentmártoni Szt. Márton-egyház 187 
– Szt. Márton hitvalló-egyház 357 
Szentmihály (Zenthmihal, Zenth-

myhal), ma Szentmihályfa (Michal 
na Ostrove, Sz.) 21 (Pozsony m.) 

– (Zenthmihal) 206 (Vas m.) 
Szentmihályfa l. Szentmihály 
Szentmiklós (S. Nicolaus) 64 

(Baranya m.) 
– (Zenthmyklos), ma Sárszent-

miklós 157 (Fejér m.) 
– (S. Nicolaus) 107 (Kőrös m.) 
Szentmiklósfa l. Miklósfalva 
Szentpéter (S. Petrus) 471  
– (Zentpeter), ma Füzesszent-

péter (Sânpetru Almaşului, Ro.) 
187 (Doboka m.) 

– (S. Petrus) 33 (Valkó m.) 
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– (Zenthpetur) 74 (Vas m.) 
– (S. Petrus) 555 (Vas m.) 
– (S. Petrus), ma Őriszentpéter 

465 (Vas m.) 
– (Zenthpetur) 7 (Zala m.) 
Szentszalvátor (S. Salvator), ma 

Mirkovci, Ho. 44–45, 108, 144, 
507 (Valkó m.) 

Szepes (Scepus) megye 164 
– megye hatósága 143, 148, 159, 164 
Szepesi Jakab l. Jakab szepesi várnagy 
szepesi (Scepes, Scepsi, Scepsy, 

Scepus, Zepsy; ma Szepeshely, 
Spišská Kapitula, Sz.) Szt. Márton–
egyház és káptalanja 28, 32, 
41, 63, 106, 117, 126–127, 148, 
164, 213, 256, 293, 312, 468, 
487, 494, 508, 541, 574, 587–
588 (Szepes m.) 

– éneklőkanonok l. Pál 
– őrkanonok l. János, Domokos fia 
– prépost l. Benedek 
– szolgabíró l. Hank 
– várnagy l. Jakab 
– vicecomes l. Jakab 
Szepesdaróc l. Daróc 
Szepeshely l. szepesi káptalan 
Szepeskörtvélyes l. Körtvélyes 
Szepesófalu l. Ófalu 
Szepesség (provincia Cypsensis, 

Scepus, terra Scepusyensis ~ 
Scepsyensis) 28, 503, 508; l. 
még márka 

szepességi lándzsás nemesek 508 
– városok joga 503 
Szepetk (Zepethk), ma Póka-

szepetk 389 (Zala m.) 
Széplak (Zeplak), ma Abaszép-

lak (Krásna nad Hornádom, 
Sz.) 203, 257 (Abaúj m.) 

Szepsi (Scepsy), város, ma Mol-
dava nad Bodvou, Sz. 248 
(Abaúj m.) 

szepsi bíró 248 
Szer (Ser, Zeer, Zerry), ma Ópuszta-

szer 228, 396, 560–561 (Csongrád m.) 
Szerafin (Seraphin), István apja 

királyi tárnok 231 
– (Serephil) fia János, kenézi 393 
Szerafinmalma (SerephelMolna), 

malomhely 231  
szerb király (imperator Sclauonie 

~ Sclavonie) 270, 317, 331 
Szerbia (imperium Raxie, Se) 5; 

l. még királyi privilegiális intitulatio 
Szerdahely (Zerdahel) 407 

(Győr m.) 
– (Zeredahel), ma Gornje 

Sredice, Ho. 141 (Kőrös m.) 
– (Zeredahel), ma Nagyszered 

(Veliko Središte, Sze.) 161 
(Krassó m.) 

– (Scyrdahel, Scyridahel, Zerda-
hel), ma Dunaszerdahely (Dunajská 
Streda, Sz.) 172, 189, 208, 265 
(Pozsony m.) 

Szerecsen (Sarachen) Jakab mes-
ter, szerémi és pécsi királyi 
kamaraispán, erdélyi és lippai 
sókamara-ispán 66, 308 

szerémi comes l. Miklós macsói bán 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– káptalan l. szenternyei káptalan  
– püspök l. Tamás 
Szeremle (Zeremlyen) 2 (Bodrog m.) 
szerviens 134–135, 175–176, 231, 

284, 318, 505 
Sziget, ma Máramarossziget 

(Sighetu Marmaţiei, Ro.) 217 
(Máramaros m.) 
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Szigfrid (Syffrid), garamszent-
benedeki apát 414, 442–443, 
455–456, 497 

– (Syffrid), pannonhalmi apát 81, 
284, 231, 321, 409 

Szikszó (Zykzou) 495 (Abaúj m.) 
Szil (Zyl) nemzetség 187  
Szilvás (Ziluas), ma Vízszilvás 

(Silivaş, Ro.) 451 (Doboka m.) 
Szinye (Zyne, Zwyne), ma Pető-

szinye (Svinica, Sz.) 257 
(Abaúj m.) 

– (Sciuinye), ma Svinia, Sz. 86 
(Sáros m.) 

– (Sciuinye), folyó 86 
Szinyér l. Felsőszinyér 
Szkáros (Scarus), ma Skerešovo, 

Sz. 561 (Gömör m.) 
Szlavina (Zlauia), ma Slanje, Ho. 

243 (Kőrös m.) 
szlavón bán l. Leusták 
– báni ember 141, 500–502 
– báni honor üresedésben 238, 318, 

354–355, 368, 401, 405, 411 
– báni prothonotarius l. Jakab 
– báni sereg 75 
Szlavón Bánság (banatus Sclauonie, 

banatus regni Sclauonie) 252 
Szlavónia (Sclauonia, regnum 

Sclauonie) 7, 440, 500–502 
– honorbirtokosa l. János, Lőrinc fia 
– vikáriusa l. István zágrábi püspök 
szokás(jog) 47, 60–62, 73, 76, 81, 

90, 94, 97, 103, 148, 165, 206, 
208, 213, 265, 269, 278, 285, 
289, 312, 372, 420, 429, 435, 
447, 457–458, 461, 468, 481, 
494, 508, 512–513, 560–561, 571 

szolga (servus) 125, 383 

szolgabíró l. barsi, bodrogi, dobo-
kai, pozsonyi, soproni, sárosi, sza-
bolcsi, szepesi, vasvári, zemp-
léni; l. még megye hatósága 

Szolnok (Zolnuk) megye 470 
szolnoki comes l. Dénes 
Szombathely (Zumbathel), ma 

Sâmbăteni, Ro. 388 (Arad m.) 
szomszédsági jog 52, 81, 269, 485 
Szőke (Zeuke dict.) János, Pál fia 207 
– (Zeuke dict.) János, szinyéri 410  
– (Zewke dict.) Márton, visegrádi 

polgár, királyi ács 246 
– (Zeuke, Zewke dict.) Miklós, 

hosszúmezei 151, 468, 541 
– (Zeuke dict.) Miklós mester, 

simontornyai várnagy, litteratus, 
polgári 88, 94, 103 

– (Zeuke dict.) Péter 199 
szökés 350, 442, 456 
szőlő 13, 53, 65, 79, 95, 99, 113, 

120, 138, 165–166, 190–191, 
236, 238, 243, 248, 255, 501–
502, 512–513, 540 

Szörcsök (Zurchuk), ma Karakó-
szörcsök 140 (Veszprém m.) 

szörényi bán l. István 
Szt. Irineus-egyház l. szenternyei káp-

talan 
– Péter-egyház (veszprémi egyház-

megye) 369 
– Sándor-monostor és apátja 

(albanói egyházmegye) 214 
– Sír-rend 209, 421 
Sztankahermány l. Hermány 
Szucsák (Zuchak), ma Suceagu, 

Ro. 27 (Kolozs m.) 
szűcs 567 
szüret 512–513 
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T 
Taas l. Tass 
Tabajd (Tobeyd) 115 (Pest m.) 
Tabajd (Tobeyd), Demeter apja, 

tabajdi 115 
Ţaga l. Cege 
Tajná l. Sári 
Tajnasári l. Sári 
Talabor, ma Talaborfalu (Tereblja, 

Ukr.) 217 (Máramaros m.) 
Talaborfalu l. Talabor 
talentum 303, 512–513 
Tamás l. Cergeri Tamás 
– l. Csorba Tamás 
– l. Harangi Tamás 
– l. Kachow Tamás 
– l. Kecer Tamás 
– l. Kulcsár Tamás 
– l. Lombar Tamás 
– l. Nagy Tamás 
– l. Ördög Tamás 
– l. Polhus Tamás 
– l. Rudas Tamás  
– l. Szakállas Tamás  
– l. Vörös Tamás 
–, Bathua-i 208 
–, Chyser-i 576 
– comes, erdélyi vajda, országbíró 

368, 474  
– mester, esztergomi kanonok 

192, 322 
–, esztergom-szenttamási prépost, 

egri vikárius és kanonok, 
bacallarius in decretis 8, 137, 
369, 416, 468, 471, 482, 493–
494, 541 

–, haji prépost 471 
–, kalocsai érsek, pápai bíró és 

jogvédő 3, 7, 20–21, 33, 60, 65, 
75–78, 95, 138, 155, 168, 238, 

253, 318, 354–355, 368–369, 
401, 405, 411, 471 (kancellár), 
482, 506, 521, 546,  

– mester, klerikus 508 
–, körmendi esküdt polgár 206 
–, Mook-i 25 
–, pannonhalmi konvent káplánja 

szentimrei plébános 284 
–, pap 208 
– mester, sági konvent notarius-a, 

litteratus 51, 347  
–, szászvárosi plébános 375 
–, szerémi püspök 7, 20–21, 33, 

75–78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

–, temesközi 145 
–, tilaji 228 
– mester, titeli olvasókanonok 430 
–, újlaki esküdt polgár 236 
– mester, zempléni szolgabíró 244 
– mester, zempléni vicecomes 

432–434, 452 
–, András fia, szerdahelyi 172, 

208, 265 
–, Balázs fia, újlaki bíró 236 
–, Beke fia 514 
–, Benedek fia, jékei 532 
– mester, Bukeen fia, litteratus 377  
–, Chata fia, szentmártoni 157 
–, Csépán fia 190 
–, Dénes fia, Tamás és István 

apja, régeni 52 
– mester, Egyed fia, szabolcsi 

vicecomes 1, 59, 135, 176, 395, 
485, 505  

–, Fábián fia, hermányi 44 
–, Imre fia, Peder-i 578 
–, Imre fia, tarpai esküdt 200, 232, 480 
–, István fia 391 
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–, István fia, lipóci 444 
–, István fia, Domokos apja, tejedi 189 
–, Jakab fia, bánvőki 97 
–, Jakab fia, baracskai 305, 330 
–, János fia 446 
– mester, János fia 451 
–, János fia, ajkai 140, 399 
–, János fia, Máté apja, bárcai 

203, 256–257 
–, János fia, Begna-i 243 
–, János fia, biri 73 
–, János fia, derzsenyei 347, 387 
–, János fia, mikolai 302 
–, János fia, osztrolukai 484 
–, János fia, szentpéteri 33  
–, Kozma fia, bánvőki 97, 285 
–, László fia 364 
–, László fia, revucai 474 
–, László fia, sági 430 
–, László fia, szekeresi 170 
–, Lőrinc fia, molnári 206 
–, Márton fia, gosztonyi 206 
–, Mihály fia 294 
– mester, Mihály fia, köcski 55  
–, Miklós fia, dubi 437, 469, 517 
– mester, Miklós fia, patli 565  
–, Miklós fia, tejedi 189 
–, Mojs fia 256 
–, Mojs fia, zsennyei 206 
–, Móric fia, Sygmarfalua-i 56 
–, Pál fia, Bolthosan-i 96 
–, Pál fia, terbelédi 472–473, 496, 498 
–, Péter fia, szecsődi 206 
– mester, Tamás fia, füssi 456 
– mester, Tamás fia, régeni 52  
–, Tamás fia, zsennyei 206 
– fia András 453 
– fia Domokos, kistárkányi 419, 432 
– fia Gergely 490 
– fia Gergely, nagyfalvi 274 

– fia István, molnári 206 
– fia István, zsennyei 206 
– fia Iván 474 
– fia Jakab, rápolti 329, 375 
– fia János 96 
– fia János, egerszegi 360 
– fia Kozma, Caap-i 545 
– fia László 234  
– fia László, Lengend-i 239, 416, 

476, 577 
– fia László, litteratus, szentpéteri 471 
– fia Máté, poroszlói 507 
– fia Mihály, libercsei418 
– fia Mihály, közjegyző, pármai 22 
– fia Mihály, perkedi 227, 230 
– fia Miklós, borfalvi 523 
– fia Miklós, malomsári 88, 94, 103 
– fia Miklós, medvesi 54 
– fia Miklós, pécsváradi 79 
– fia Miklós, zsennyei 206 
– fia Miklós, tejedi 189 
– fia Miklós, varsolci 212, 290 
– fia Péter, hegyaljai 233–234 
– fia Péter, pécsváradi 79 
– fia Tamás, füssi 456 
– fia Tamás, zsennyei 206 
– fiai: István, Mihály és Miklós 83 
– fiai: Imre és Miklós, apáti 389 
– fiai: István és Péter, lipóci 444 
– fiai: Pete és Pál, tejedi 189 
– fiai: Péter, János, István és Pál, 

tejedi 189 
– fiai: Bakoch és János, Turek-i 329 
tanulmány 248 
Tapolca (Tapolcha), ma Kun-

tapolca (Kunova Teplica, Sz.) 
516 (Gömör m.) 

– (Tapolcha) 591 (Veszprém m.) 
Tapolcafő (Tapolchafey), erdő 248 
Tapolcha l. Tapolca 
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Tapolchafey l. Tapolcafő 
Tapolyhanusfalva l. Hannusfalva 
Tapolyhermány l. Hermány 
Tapolykomlós l. Komlós 
tárcai (Tarcha) főesperes l. Mihály 
Tarcha l. tárcai főesperes 
Tard (Tord), ma Klisa, Ho. 454 

(Valkó m.) 
Tarjan l. Tarján 
Tarján (Tarjan) 261 (Győr m.) 
Tarkan maior l. Nagytárkány 
Taródfalva (Torroudfolua), ma 

Kemestaródfa 206 (Vas m.) 
Tarpa (Torpa), város 26, 200, 

232, 480 (Szatmár m.) 
Tasnádszántó l. Szántó 
Tass (Taas, Thaas, Toos), ma 

Nyírtass 57 (Szabolcs m.) 
Taynou 427 (Baranya m.) 
Teberety 189 (Pozsony m.) 
Técső, ma Tyacsiv, Ukr. 217 

(Máramaros m.) 
Tejed (Teydi, Teyed), ma Tejfalu 

(Mliečno, Sz.) 189, 208, 289 
(Pozsony m.) 

Tejfalu l. Tejed 
Tekes l. Tőkés 
Tekovské Nemce l. Németi 
Tekulchen 47 (Pozsony m.) 
Telegdi Tamás l. Tamás kalocsai érsek 
Telek (Teluk), hn. 191 (Pilis m.) 
telek (curia, fundus curie, mansio, 

sessio) 60, 68, 77, 79, 88, 95, 
148, 164, 166, 180, 190–191, 
220, 234, 240, 286, 302, 310, 
334, 347, 379, 394, 424, 442, 
446, 451, 456, 470, 487, 493, 
508, 516, 572, 587 

Telekes (Telekus) 165, 206, 356 
(Vas m.) 

telekhely 68, 83, 95, 146, 240, 
290, 347, 387, 493 

Telekus l. Telekes 
Teluk l. Telek 
Temeshódos l. Hódos 
temesi comes l. János, Dezső fia 
Temesköz (Themeskuzy) 145  
Temesság l. Ság 
temetés (cinterem, sír) 55, 444, 

519, 529, 567 
Tengermellék (partes maritime) 

18; l. még Dalmácia 
Teodor l. Tivadar 
Terbeded l. Terbeléd 
Terbeléd (Terbeded), ma Trebel'ovce, 

Sz. 472–473, 496, 498 (Nógrád m.) 
Terebes (Terebus, Therebes), 

ma Tőketerebes 244, 432–435, 
452, 566 (Zemplén m.) 

Tereblja l. Talabor 
Terebus l. Terebes 
Teresztenye (Tereztune, Terus-

tene, Teruztene, Treztenye) 
416, 535 (Torna m.) 

Tereztune l. Teresztenye 
természetjog 60, 468, 561 
terra Scepsyensis l. Szepesség 
– Scepusyensis l. Szepesség 
Terustene l. Teresztenye 
Teruztene l. Teresztenye 
Tervisium l. trevisói comes 
Tesmag (Tysmog, Tysmogh), ma 

Tešmák, Sz. 193 (Hont m.) 
Tešmák l. Tesmag 
Teuis (Theuis) 250 (Nyitra m.) 
Teukes l. Tőkés 
Teukus l. Tőkés 
Teuteus l. Töttös 
Teuthus l. Töttös 
Teutonicus l. Német 
Tewkes l. Tőkés 
Teydi l. Tejed 
Teyed l. Tejed 
Thaas l. Tass 
Themehaza 59 (Szabolcs m.) 
Themeskuzy l. Temesköz 
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Theodor l. Tivadar 
Therdicz l. Tuerdygh 
Therebes l. Terebes 
Theuis l. Teuis 
Thinin l. knini püspök 
Thiuodor l. Tivadar 
Thorda l. Torda 
Thordas l. Tordas 
Thothmiklostheleke l. Tótmiklóstelke 
Thurucz l. turóci konvent 
Thysa l. Tisza 
Thysicha 310 (Orbász m.) 
Thysycha, folyó 310 
Thytös l. Töttös 
Tiba, Ludeger fia, Miklós apja, 

zsennyei 206 
– (Tyba) fia Jakab, dányi 208 
Tibold (Tybold) fia László, daróci 492 
Tibolddaróc l. Daróc 
Tilaj (Tylay), ma Nagytilaj 228 

(Vas m.) 
tilalmazás (ellentmondás, tiltako-

zás) 13, 28–29, 35, 52, 54, 58, 
71–72, 81, 86, 97, 145, 148, 
163–165, 173–175, 206–207, 
226, 228, 231, 244, 261–262, 
269, 272, 282, 284–285, 288, 
324, 326–328, 334, 360, 372, 
375, 377, 379–381, 395, 397–
399, 419–420, 429, 432, 432–
435, 444, 448–450, 453–455, 
481, 485, 508, 515, 517, 533, 
536, 585, 589 

tímár 161 
Tinin l. knini püspök 
Tirnauia l. Nagyszombat 
Tissa l. Tisza 
Tisza (Thysa, Tissa, Tyssa, Tycia), 

folyó 145, 419, 432–433, 435 
Tiszadada l. Dada 
Tiszalök l. Lök 
Tiszanagyfalu l. Nagyfalu 
Tiszaszalka l. Szalka 

Tiszaszászfalu l. Ugocsaszásza 
titeli (Titul, Tytul; Sze.) káptalan 

9, 430, 551–552 (Bács m.) 
– éneklőkanonok l. Péter 
– olvasókanonok l. Tamás 
– őrkanonok l. Miklós 
– prépost l. Vilmos 
Titul l. titeli káptalan 
Tivadar (Theodor), raguzai cancel-

larius 544, 557–558 
– (Teodor) fia András, unyomi 206 
– (Thiuodor) fia László, újhelyi 

bíró 564 
– (Theodor) fiai: Lodomér és 

Lőrinc, henyei 231 
tized 90, 105, 192–193, 267, 322–

323, 448, 471, 482, 512–513, 554 
– alóli mentesség 471, 482 
– fizetésének szabályozása 192–

193, 554 
– hovatartozása 267, 322, 482 
tizedkés 193 
tizedszedő 192–193, 323, 512–

513, 554 
Tobeyd l. Tabajd 
Tolchua l. Tolcsva 
Tolcsva (Tolchua) 65 (Zemplén m.) 
Tollas (dict.) János fia István, 

szentgyörgyi 168, 411 
Tolna megye 359 
tolnai főesperes l. György, Albert fia 
– főesperesség 527–528 
tolvajlás (javak elvétele, lopás, 

rablás) 17–18, 38, 42, 51, 64, 
72, 104, 139, 151, 178, 227, 
230, 232, 244, 356, 388, 395, 
397–398, 414, 419, 425–427, 
432–433, 435, 444, 456–457, 
462, 467, 474, 479, 483, 491, 
501–502, 522 

Tompaháza l. Alsóládony 
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Tomsa, Jakmin fia 502 
Toos l. Tass 
Toplica, ma Topusko, Ho. 500–

502  (Zágráb m.) 
toplicai apát 500–502; l. még Guido 
– Boldogságos Mária-monostor 

500–502 
Topusko l. Toplica 
Tord l. Tard 
Torda (Thorda) megye 486 
Tordas (Thordas) 76 (Szabolcs m.) 
Tornalia l. Tornalja 
Tornalja (Tornalia, Tornalya), 

ma Šafárikovo, Sz. 319, 363 
(Gömör m.) 

Tornalya l. Tornalja 
Tornische 264 (Varasd m.) 
Tornoka 442, 456 (Bars m.) 
Torpa l. Tarpa 
Torroudfolua l. Taródfalva 
Tot l. Tót 
Tót (Sclavus) András, pécsváradi 79 
– (Touth dict.) Balázs, körmendi 

polgár 356 
– (Sclavus) János, királynéi ifjú 17 
– (Sclavus) Péter, liszkói 236 
– (Tot dict.) Péter fia Lőrinc 86 
Tótmiklóstelke (Thothmiklos-

theleke) 246 (Hont m.) 
Tótsóvár l. Sóvár 
Touth l. Tót 
Tőkés (Tekes, Teukes, Teukus, 

Tewkes, Tukes), ma Alsó- és 
Felsőtőkés (Nižný és Vyšný 
Klátov, Sz.) 112 (Abaúj m.)  

Tőketerebes l. Terebes 
Töttös (Teuteus), ma Rábatöttös 

206 (Vas m.) 
– (Thytös), erdő 260 
– (Teuthus, Tutheus) mester fia 

László, királyi lovag, blinjai 58, 252 
Tragur l. Trau 

Tragurium l. Trau 
trágyázott föld 470 
Trau (Tragur, Tragurium), város, 

ma Trogir, Ho. 113, 222, 292, 
436, 556 

traui bíró 436 
– comes 436; l. még Franciscus de 

Georgio 
– püspök (electus) l. Miklós 
– püspöki szék üresedése 7, 20, 89 
Trávnica l. Füss 
Trebel'ovce l. Terbeléd 
Trenchinium l. Trencsén 
Trenčín l. Trencsén 
Trencsén (Trenchinium, Tryn-

chinium), ma Trenčín, Sz. 385, 
394 (Trencsén m.) 

Trepk comes 231 
–, Miklós fia, magyari 586 
–, Miklós, István és Péter apja, 

magyari 586 
trevisói (Tervisium; Olaszo.) comes 

l. Prodotinus 
Treztenye l. Teresztenye 
Tribech 206 (Vas m.) 
Tristian fia András, szecsődi 457 
Triumfontium de Beel l. bélháromkúti monostor 
Trnava l. Nagyszombat 
Trogir l. Trau 
Trynchinium l. Trencsén 
tudományvétel 42, 51, 82, 108, 

144, 175–176, 178, 227, 230, 
231, 251, 263, 274, 281, 319, 
326–328, 352, 356, 365, 372, 
380, 387–388, 419–420, 432–
435, 442–443, 448–450, 454–
457, 462, 467, 481, 483, 494, 
496, 498, 507–508, 512–513, 
559, 565, 567, 570 

– (közös) 206, 478  
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tudományvevő oklevél 26, 200, 232, 
251, 307, 315–316, 326–328, 
387, 393, 480, 512–513, 583 

Tuerdygh (Therdicz) 50 (Pozse-
ga m.) 

Tukes l. Tőkés 
tunella 248, 512–513, 567 
Turek 329 (Hunyad m.) 
turóci (Thurucz, Turuchcz, Turuch) 

Boldogságos Szűz Mária-egyház 
és konventje 258, 463, 474, 539 
(Turóc m.) 

– prépost 539 
Turuch l. turóci konvent 
Turuchcz l. turóci konvent 
Tusa, ma Tušice, Sz. 468, 541 

(Zemplén m.) 
Tusaújfalu l. Újfalu 
Tušice l. Tusa 
Tušická Nová Ves l. Újfalu 
Tutheus l. Töttös 
Tuxa, Maren fia, Pernya-i hospes 109 
Tuz l. Túz  
Túz (Tuz, Twz dict.) János, Mik-

lós fia, szentpéteri 74, 555 
– (Twz dict.) Péter fiai: Benedek, 

János és Demeter, keresztúri 534 
– (Tuz dict.) Pető (Peteu) fia Já-

nos, pálóci 315–316, 583 
Tüskevár l. Jenő 
Twgya 33 (Valkó m.) 
Twz l. Túz 
Tyaak l. Ják 
Tyacsiv l. Técső 
Tyba l. Tiba 
Tybold l. Tibold 
Tycia l. Tisza 
Tylay l. Tilaj 
Tynin l. knini püspök 
Tyrnauyensis l. Nagyszombat 
Tysmog l. Tesmag 
Tyssa l. Tisza 
Tytul l. titeli káptalan 

U 
U l. Magyarország 
Ubor Banya l. Boca 
Ubul (Vbul, Wbul) mester, László 

fia, nagysemjéni 197 
– (Vbul) fia Gergely 73 
udvarnok 231 
Ugocsa (Wgacha) megye 215 
Ugocsaszásza (Hugachazaza), vá-

ros, ma Tiszaszászfalu (Szaszove, 
Ukr.) 72 (Ugocsa m.) 

Ugrin fia Miklós 359 
– fia Miklós, országbíró 478 
Ugulin (Ugolin, Vgulin, Wgulin), 

spalatói érsek 7, 20–21, 33, 75–
78, 138, 168, 238, 242, 253, 
318, 354–355, 368, 401, 405, 
411, 506 

Újfalu (Rakonkeneht, Wyfalu), 
ma Rekenyeújfalu (Rakovnica, 
Sz.) 516 (Gömör m.) 

– (Wyfalu), ma Tusaújfalu (Tušická 
Nová Ves, Sz.) 468, 541 
(Zemplén m.) 

Újhely (Vyhel), város, ma Sátor-
aljaújhely 564 (Zemplén m.) 

– (Nova Civitas,  New Stat), ma 
Bécsújhely (Wiener Neustadt, 
Au.) 91, 297–298  

újhelyi bíró l. László, Tivadar fia 
Újlak (Vylak), város, ma Ilok, 

Ho. 236 (Valkó m.) 
újlaki bíró l. Tamás, Balázs fia 
Újpalota l. Palota 
Újpetre l. Petre 
Újudvar (novum predium, New-

neygen), ma Barátudvar (Mönch-
hof, Au.) 286 (Moson m.) 

Újvároska l. Galgóc 
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Ulrik (Vlric), szentantalvölgyi per-
jel 503 

– (Vlric) Voltzonis, plébános 526 
Ung (Hung, Wngh) megye ható-

sága 315, 568, 575 
ungi comes l. Pál, Lack fia 
– főesperes l. Miklós, Vince 
– vicecomes l. György, Lőrinc fia 
Unyom (Vnyan, Bolkfoluavnyan), 

ma Kis- és Nagyunyom 206 
(Vas m.) 

urna 512–513 
usualis föld 302, 357 
út 12, 43, 79, 82, 86, 129, 132–133, 

141, 191, 220, 234, 236, 243, 
248, 257, 264, 310, 364, 445, 
486, 490, 495, 500, 502, 536 

utca 95, 130, 180, 190, 302, 488–
489, 493, 516 

Uz (Vz, Wz) fia János, szent-
györgyi 468, 541 

– (Vz) fia László, németi 454 
Uza (Vza, Wza) fia Imre, tolcsvai 

62, 65, 339, 365 
ügyvédvalló levél 24–26, 58, 97–

98, 107, 137, 173–174, 192, 
197, 199–200, 206–208, 231–
232, 247, 250, 284–285, 288–
289, 334, 365, 387, 393, 408, 
416, 428–429, 441, 443, 448, 
468, 470–471, 474, 476–480, 
484, 493–494, 541, 554, 562, 
573–574, 578 

ügyvivő 98, 562 
ülnök 458, 471, 541 
 
V 
V l. Magyarország 
Vaag l. Vág 
Váchartyán l. Hartyán 

váci káptalan 68, 100, 118 (Nóg-
rád m.) 

– püspök l. Mihály 
– püspökség 553 
Vag l. Vág 
Vág (Vaag, Vag), folyó 250, 349 
Vagohaza l. Vágóháza 
Vágóháza (Vagohaza) 380 (Szat-

már m.) 
Vajasvata l. Vata 
Vajdaszege (Woyuodascige), er-

dő 486 
Vajdatava (Voyuodathoua), halászó-

hely 486 
Vak (Cecus dict.) Endus fiai: Ba-

chuna és Geech, zsennyei 206 
vakság 212, 290 
Vâlcele l. Bányabükk 
Văleni l. Valkó 
Valkó (Walko), ma Magyarvalkó 

(Văleni, Ro.) 27 (Bihar m.) 
– (Volkou, Walkow, Wolkow) me-

gye 33, 453–454 
– megye hatósága 45 
valkói comes l. Miklós macsói bán 
Valkouar l. Valkóvár 
Valkóvár (Valkouar, Walkowar), 

ma Vukovar, Ho. 453–454 (Val-
kó m.) 

vallis S. Anthonii l. szentantalvölgyi konvent 
Valter, Jakab apja, szedlicei sol-

tész 508 
– fia János, lőcsei polgár 28 
vám 120, 154–155, 186, 222, 303, 

308, 401, 405, 436, 512–513 
vámhely 38, 308 
vámszedő 238, 308 
vár 75, 91; l. még Almissa, Árva, 

Bazin, Bisztrica, Buda, Csáktor-
nya, Csejte, Csicsó, Déva, Diós-
győr, Esztergom, Greben, Haram, 
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Kapronca, Keselőkő, Kilych, 
Klissza, Kőhalom, Krupa, Léva, 
Lipóc, Makovica, Máré, Miháld, 
Nagykemlék, Nyaláb, Óvár, Paz-
dics, Pécs, Pozsony, Saskő, Schwar-
zenbach, Simontornya, Szekcső, 
Szendrő, Világosvár, Visegrád, Zríny  

Várad (Varadinum), város, ma 
Nagyvárad (Oradea, Ro.) 205 
(Bihar m.) 

– l. még Pécsvárad 
váradi éneklőkanonok l. István 
– főesperes l. Miklós, János fia 
– káptalan 25, 71–73, 130, 187, 197, 

212, 235, 269, 290, 302, 334, 
376, 393, 429, 458, 477–479 

– konvent l. pécsváradi konvent 
– olvasókanonok l. Benedek 
– őrkanonokság üresedésben 130, 290 
– prépost l. Fülöp 
– püspök l. Demeter 
Varadinum l. Várad 
Varasd (Varosd) megye 264 
Varasium l. Szászváros 
Varbóc (Vorbolch, Worbouch, 

Wrboch), ma Rimavarbóc 
(Vrbovce nad Rimavou, 
Sz.) 95, 416 (Hont m.) 

– (Verboch) 239, 277 (Torna m.) 
Várda (Kysuarada, Warada), 

ma Kisvárda 137, 269 (Sza-
bolcs m.) 

varga 394, 567 
várhely 95 
Vari l. Vári 
Vári (Wary), ma Vari, Ukr. 232 

(Bereg m.) 
Varín l. Várna 
várjobbágy 318 

Varjú (Voryu, Waryo, Waryou, 
Woryou dict.) Benedek, Péter 
fia, bodrogi 284, 407 

Várkony (Varkun, Warkun), 
ma Vrakúň, Sz. 172, 208, 350 
(Pozsony m.) 

Varkun l. Várkony 
Varna l. Várna 
Várna (Varna, Warna), ma Varín, 

Sz. 349, 394 (Trencsén m.) 
várnagy 238, 368; l. még almissai, 

csáktornyai, csejtei, esztergomi, 
harami, kőhalmi, lévai, lipóci, 
makovicai, miháldi, nagykem-
léki, óvári, pazdicsi, pécsi, po-
zsonyi, saskői, simontornyai, 
szekcsői, szepesi, világosvári, 
visegrádi   

várnép 231, 461 
város l. Bács, Bártfa, Bécs, Boca, 

Buda, Cividale del Friuli, Eger, 
Eng, Eperjes, Esztergom, Fe-
hérvár, Firenze, Gréc, Győr, 
Gyulafehérvár, Kassa, Kolozs-
vár, Körmend, Körmöcbánya, 
Kőszeg, Krakkó, Kurzola, Nagy-
szombat, Nona, Patak, Pécs, 
Pécsvárad, Petrinja, Podolin, Po-
zsony, Raguza, Rózsahegy, Sop-
ron, Spalato, Szászváros, Szepsi, 
Tarpa, Trau, Ugocsaszásza, Új-
hely, Újlak, Várad, Vasvár, Ve-
lence, Visegrád, Zágráb, Zára, 
Zsolna  

– kiváltsága (joga, szokása) 48, 
297–298, 349, 394, 436, 506 

Varosd l. Varasd 
Varsány (Vossan), ma Kis- és 

Nagyvarsány 145 (Szabolcs m.) 
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Varsolc (Varsolch, Vorsolch), 
ma Vârşolţ, Ro. 23, 212, 290 
(Kraszna m.) 

Varsolch l. Varsolc 
Vârşolţ l. Varsolc 
Vas (Wos dict.) László fia Simon 451 
– (Wos dict.) Miklós mester, 

János fia 35, 451 
vásár (sokadalom) 2, 401, 457, 

488–489, 503 
vásáradomány 401, 488–489 
vásáron kikiáltás 387, 457 
Vásárosút (Wasarusuth), út 490 
Vasasszentegyed l. Szentegyed 
Vasasszentgotthárd l. Szentgotthárd 
Vasasszentiván l. Szentiván 
Vasboldogasszony l. Boldogasszonyfalva 
Vaskút (Waskuth) 364 
Vaskúti (Waskuth-i dict.) Miklós 

fia István, vaskúti 364 
Vasvár (Castrum Ferreum), vá-

ros 165, 311, 356, 457, 573, 
578 (Vas m.) 

– megye 46, 74, 190, 206–207, 
221, 356, 465, 555 

– megye hatósága 165, 356, 457, 
573, 578 

vasvári bíró l. Jakab, Mihály fia; Lőrinc 
– Boldogságos Szűz Mária-

plébánia 311 
– comes l. Kont Miklós 
– dékán l. Miklós 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– káptalan 46, 54, 70, 74, 140, 

158–159 között, 166–167 kö-
zött, 183, 185, 190, 206–207, 
221, 231, 242, 255, 275, 278, 
356, 389, 399, 407, 457, 555, 
562, 573, 578, 589–590 

– őrkanonok l. János 

– szolgabíró l. Mihály, Györk fia; 
Pető, Gergely fia 

– vicecomes l. Ravasz János 
Vata (Vota, Wotha), ma Vajas-

vata (Maslovce, Sz.) 96–97, 
250 (Pozsony m.) 

Vbul l. Ubul 
Vecherch 115 (Pest m.) 
Vecse (Weche, Wece dict.) Mik-

lós, Renold, László és János 
apja, putnoki 560–561 

veglai (ma Krk, Ho.) egyházme-
gye (püspökség) 111 

– comes l. István, Bertalan fia 
– püspök 111 
végrendelet 21, 53, 134 
Véke (Weyche), ma Vojka, Sz. 

468, 541 (Zemplén m.) 
Vel'aty l. Velejte 
Velejte (Welete), ma Vel'aty, Sz. 

65 (Zemplén m.) 
Velence (Venecia), város, ma 

Venezia, Olaszo. 5, 16, 131, 
150, 211, 245, 317, 441, 580 

velencei államtanács 131, 211, 
245, 511 

– dózse 580; l. még Laurencius Celsi 
velencei-magyar békeszerződés 580 
Velexouch 264 (Varasd m.) 
Velezd (Waralyauerez, Werez), 

ma Sajóvelezd 95 (Borsod m.) 
Veliko Središte l. Szerdahely 
Velk l. Vők 
Vel'ké Kapušany l. Kapos 
– Kozmálovce l. Koszmály 
– Ozorovce l. Nagyazar 
– Trakany l. Nagytárkány 
– Turovce l. Kistúr 
Vel'ký Šariš l. Sáros 
Velpreth l. Verpelét 
Vendek fia Pál, jobbágy 29 
Venecia l. Velence 
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Venezia l. Velence 
Verboch l. Varbóc 
vérdíj 350, 522; l. még élődíj 
verés 43, 82, 178, 315–316, 356, 

414, 420, 434, 449, 457, 472–
473, 479, 583 

vérontás 38, 83, 125, 501–502 
Verőce (Wereuche), ma Nógrád-

verőce 105 (Nógrád m.) 
verőcei Szt. Kozma és Damján-

egyház 105 
Verpelét (Velpreth) 439 (Heves m.) 
Verseg (Wersegd, Wrsegd) 208 

(Pest m.) 
Vertes l. Vértes 
Vértes (Vertes), hegység 67 
Vesprim l. Veszprém 
Veszprém (Vesprim, Wesprim) megye 

140, 240, 278, 309, 403–404 
veszprémi dékán l. János, Lodomér 
– egyházmegye (püspökség) 294, 

340, 369, 376, 471, 482 
– káptalan 81, 163, 194, 309, 332, 

366, 481 
– prépost l. Kázmér 
– püspök l. László 
Veszprémfajsz l. Fajsz 
Vesszős (Vezzeus, Wezzeus) mester, 

János és Anna apja 173–174, 334 
vetés 113, 244, 565 
Vetus Buda l. óbudai  
Veyka 34 (Sopron m.) 
Vezlin, jobbágy 263 
Vezzeus l. Vesszős 
Vgricheuicha, rekeszték 310 
Vgulin l. Ugulin 
vicecomes l. abaújvári, aradi, bara-

nyai, bihari, bodrogi, esztergomi, 
gömöri, hevesi, krassói, liptói, 
nógrádi, pozsonyi, sárosi, sopro-
ni, szabolcsi, szatmári, szepesi, 

ungi, vasvári; l. még megye ha-
tósága   

Vid, Jakab fia 206 
–, Obrad fia 500 
– fia János, spácai 493–494 
– fia Sasa 410 
Viennes, Fro. 482 
vikárius l. István, Lőrinc fia; János, 

Miklós, Pál, Tamás, Vilmos  
Világosvár (Wilaguswar), vár 

218 (Zaránd m.) 
világosvári várnagy l. András, 

Dénes fia 
Vilhelmus l. Vilmos 
villa Abba l. Abafalva 
– Antiqua l. Ófalu 
– B. virginis l. Boldogasszonyfalva, Szentmária 
– Brugis l. Bruges 
Villermus l. Vilmos 
Vilmos (Gyllelmus), efezoszi püs-

pök, győri vikárius 55 
– (Vilhelmus, Vylhelmus, Viller-

mus, Vyllermus, Wilhelmus, 
Wylhelmus, Wylhermus, Wyller-
mus), pécsi püspök (electus 
confirmatus), királyi kápolnais-
pán, királyi titkos kancellár 7, 14, 
20–21, 33, 38, 75–78, 87, 128, 
134, 138, 168, 179, 195–196, 
199, 207, 209, 238, 242, 253, 
286, 318, 326, 334, 354–355, 
368, 401, 405, 411, 421, 484, 
493–494, 506, 534 

– (Guillelmus, Gyullermus), titeli 
prépost, kardinális 9, 430 

Vince, főesperes, pap 146 
Visagrad l. Visegrád 
Visegrád (Visagrad, Vissegrad, 

Vysegrad, Vyssegrad, Wiseg-
rad, Wissegrad, Wysegrad, 
Wyssegrad), vár és város 11, 14, 
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17–18, 23–26, 32, 36, 39, 41–43, 
46–49, 56–57, 61–62, 64, 66–67, 
74, 96–97, 105, 115, 120–121, 
128, 151, 179, 197–200, 206–
209, 226–227, 230–232, 239, 
246, 268, 274, 288, 309, 321, 
326, 334–337, 339, 348–349, 
352, 372, 387, 391, 393, 397–
399, 404, 408, 415–416, 421, 
424–429, 436, 438, 447, 457, 
474–480, 484, 493–494, 504, 
533, 555, 562, 565, 571–572, 
574, 576, 579 (Pilis m.) 

visegrádi Boldogságos Szűz-
egyház 334 

– várnagy l. Miklós, Domokos fia 
Visk, ma Viskovce, Ukr.  217 

(Máramaros m.) 
Viskovce l. Visk 
Vissegrad l. Visegrád 
Vita de Gozze, raguzai polgár 378 
– de Sorgo, raguzai rector 464 
Vitalis comes 231 
Vitka (Vythka, Wythka) 477–

479 (Szatmár m.) 
vizitáció 593 
Vízszilvás l. Szilvás 
Vlky l. Bánvők, Vők 
Vlric l. Ulrik 
Vndoud 206 (Vas m.) 
Vnyan l. Unyom 
Voćin l. Atyina 
Voivozi l. Kenéz 
Vojka l. Véke 
Volkou l. Valkó 
volterrai (Vulterranensis; Olaszo.) 

püspök l. Péter 
Vorbolch l. Varbóc 
Vorsolch l. Varsolc 
Voryou l. Varjú Benedek  
Voryu l. Varjú Benedek 
Vossan l. Varsány 
Vota l. Vata 

Voyslaus l. Voyslav 
Voyslav (Voyslaus) de Voyno, 

szerb báró, comes, velencei 
polgár 16, 116, 317 

Voyuodathoua l. Vajdatava 
Vők (Velk, Wlk), ma Vlky, Sz. 97, 

285 (Pozsony m.); l. még Bánvők 
Vörös (Rufus) Ábrahám fia Lö-

kös, cseklészi 517 
– (Rufus) Jakab 74 
– (Rufus) Pál, győri polgár 284 
– (Rufus) Péter 472–473 
– (Rufus) Péter mester, rápolti 81 
– (Ruphus) Péter mester, János fia 451 
– (Rufus) Tamás 197 
– (Rufus) Tamás mester, nádori 

notarius 231 
Vöröshegy (Rubeus mons) 440  
Vrakúň l. Várkony 
Vrathna 301 (Kőrös m.) 
– (Vratna), víz 310 
Vratna l. Vrathna 
Vrbova l. Orbova 
Vrbovce nad Rimavou l. Varbóc 
Vrdung l. Ördög Tamás 
Vrs l. Kővágóörs 
Vtolin, Endre fia, János apja, 

Thysicha-i 310 
Vukovar l. Valkóvár 
Vulkapordány l. Pordány 
Vulterranensis l. volterrai püspök 
Vyhel l. Újhely 
Vylak l. Újlak 
Vylhelmus l. Vilmos 
Vyllermus l. Vilmos 
Vysegrad l. Visegrád 
Vyšná Slaná l. Sajófő 
Vyšný Klátov l. Tőkés 
– Kubín l. Felsőkubin 
Vyssegrad l. Visegrád 
Vythka l. Vitka 
Vyuar l. Abaújvár 
Vz l. Uz 
Vza l. Uza 
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W 
Wagowrs l. Kővágóörs 
Walko l. Valkó 
Walkow l. Valkó 
Walkowar l. Valkóvár 
Warada l. Várda 
Waralyauerez l. Velezd 
Warkun l. Várkony 
Warna l. Várna 
Wary l. Vári 
Waryo l. Varjú Benedek 
Waryou l. Varjú Benedek 
Wasarusuth l. Vásárosút 
Waskuth l. Vaskút, Vaskúti Miklós 
Wbul l. Ubul 
Wece l. Vecse Miklós 
Weche l. Vecse Miklós 
Welete l. Velejte 
Wer (dict.) Péter fia János 61 
Wereuche l. Verőce 
Werez l. Velezd 
Wersegd l. Verseg 
Wesprim l. Veszprém 
Weyche l. Véke 
Wezzeus l. Vesszős 
Wgacha l. Ugocsa 
Wgulin l. Ugulin 
Wien l. Bécs 
Wiener Neustadt l. Újhely 
Wienn l. Bécs 
Wienna l. Bécs 
Wilaguswar  l. Világosvár 
Wilhelmus l. Vilmos 
Winden l. Sásony 
– am See l. Sásony 
Wisegrad l. Visegrád 
Wissegrad l. Visegrád 
Wlbeu l. Ölbő 
Wlchk fia György, Pernya-i falu-

nagy 109 
Wlchyna fia Radozlaus 310 
Wlk, Petyne fia, Pernya-i hospes 109 
– fia Marchech 502 
– l. még Vők 
Wlkozlaus 310 
–, András fia, Ratotich-i 500–502 

Wluengius 359, 379 
Wman l. Omány 
Wmur 551–552 (Krassó m.) 
Wngh l. Ung 
Wnyhlew, halászóhely 50  
Wolkouch 101  
Wolkow l. Valkó 
Worbouch l. Varbóc 
Woryou l. Varjú Benedek 
Wos l. Vas 
Woska fiai: Leusták és Péter, vár-

népek 461 
Wotha l. Vata 
Woyuodascige l. Vajdaszege 
Wrana, Liliom leánya 582 
Wrboch l. Varbóc 
Wroclaw, Lo. 84 
wroclawi egyház 371  
Wrs l. Kővágóörs, Örs 
Wrsegd l. Verseg 
Wrus 58 (Bodrog m.) 
Wulfing, Wulfing Miklós fia 160 
– Miklós, Wulfing és László apja, 

budai polgár 160 
– Nagel, budai polgár 160 
Wulkaprodersdorf l. Pordány 
Wydyp 590  
Wyfalu l. Újfalu 
Wylhelmus l. Vilmos 
Wylhermus l. Vilmos 
Wyllermus l. Vilmos 
Wysegrad l. Visegrád 
Wyssegrad l. Visegrád 
Wythka l. Vitka 
Wyuar l. Abaújvár 
Wz l. Uz 
Wza l. Uza 

 
Y 
Yeztheu (dict.) Mihály 1 
Yvanisius 300 
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Z 
Zaar l. Szár 
Zaaz l. Szász 
Zaboch l. Szabolcs 
Zabolch l. Szabolcs 
Zabouch l. Szabolcs 
Zabowch l. Szabolcs 
Zabowlch l. Szabolcs 
Zach fia Miklós, ölbői 221 
Zadar l. Zára 
Zádorfalva l. Apáti 
Zagaych 534 (Baranya m.) 
Zágráb (Sagabriensis, Zagrabia), 

város, ma Zagreb, Ho. 158, 196, 
215–218, 243, 252, 301, 582 

– megye 252 
zágrábi egyházmegye (püspökség) 

276, 338, 341, 358, 471 
– káptalan 99, 109, 158, 243, 264, 431 
– püspök l. István 
Zagrabia l. Zágráb 
Zagreb l. Zágráb 
Zakal l. Szakál, Szakoly 
Zakalas l. Szakállas 
zaklatás 286–287, 414, 443, 534 
Zala megye 7, 11, 74, 183, 231, 

309, 357, 403, 481 
zalai (ma Zalavár) Szt. Adorján-

monostor és konventje 357, 407 
(Zala m.) 

– apát 228 
– comes l. Arnold 
Zalanta (Zalantha) 60, 121, 

154–155  
Zalantha l. Zalanta 
Zalapataka (Zobapataka) 457 

(Zala m.) 
Zalasd (Zlasd), ma Zlaşti, Ro. 

260 (Hunyad m.) 
Zalatna (Zlatna), ma Szászzalatna 

(Zlagna, Ro.) 362 (Fehér m.) 
Zalău l. Zilah 

Zalavár l. zalai konvent 
Zalka l. Szalka 
Zaloch l. Szalóc 
zálog 392, 570 
Zalona l. Szalonna 
Zalowchhaza l. Szalóc 
Zalusan l. Zsaluzsány 
Zamoszeg l. Szamosszeg 
Zamussceg l. Szamosszeg 
Zamuszeg l. Szamosszeg 
Zamuszwgh l. Szamosszeg 
Zanizlo l. Szaniszló 
Zanizlou l. Szaniszló 
Zanthou l. Szántó 
Zanthov l. Szántó 
Zanthow l. Szántó 
Zanto l. Szántó 
Zar l. Szár 
Zara l. Zára 
Zára (Jadra, Zara), város, ma 

Zadar, Ho. 10, 124, 150, 153, 270, 
299, 342–343, 373, 382, 386, 392, 
400, 441, 459–460, 464, 531, 544, 
550, 556–558, 580 

zárai apát l. András, György 
– comes l. Miklós dalmát-horvát bán 
– egyházmegye (érsekség) 214, 556 
– érsek l. Miklós 
– érseki szék üresedésben 368 
– Szt. Kozma és Damján-monostor 

és konventje 214, 556 
Zarand l. Zaránd 
Zaránd (Zarand) megye 396 
Zarazberuk l. Szárazberek 
Žarnov l. Zsarnó 
Zarrazberuk l. Szárazberek 
Zay (dict.) Miklós, versegi 208 
Žbince l. Alsócseb 
Zborov l. Makovica 
Zdenach, víz 310 
Zdenchy, víz 310 
Zecheud l. Szecsőd 
Zedech 551 (Temes m.) 
Zedliche l. Szedlice 
Zeech l. Szécs 
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Zeechk fia Márton 372 
Zeer l. Szer 
Zegenye, folyó 243 
Žehra l. Zsigra 
Zekchw l. Szekcső 
Zekeres l. Szekeres 
Zekul l. Székely 
Zelachoch l. Zelehost 
Zele l. Szele 
Zelehost (Zelachoch), hegy 349 
Zeles l. Szeles 
Zeleste l. Szeleste 
ZelusTarlo l. Szelestarló 
Zely 206 (Vas m.) 
Žemberovce l. Zsember 
Zemefolua l. Egyházasporoszló 
Zemes l. Szemes 
Zemlen l. Zemplén 
Zemlien l. Zemplén 
Zemlin l. Zemplén 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemplen l. Zemplén 
Zemplén (Zemlen, Zemlien, Zem-

lin, Zemlyn, Zemplen, Zemplin, 
Zemplyn, Zenlyn) megye 62, 65, 
82, 178, 281, 397, 419–420, 
426, 432–435, 449, 462, 467 

– megye hatósága 244, 412, 419, 397–
398, 432–434, 450, 452, 529, 566 

– comes l. Miklós, Lack fia; Pál, 
Lack fia 

– főesperes l. László 
– szolgabíró l. Tamás 
Zemplénagárd l. Agárd 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 
Zemplin l. Zemplén 
Zemplínsky Klečenov l. Kelecsény 
Zemplyn l. Zemplén 
Zenazyk 490 (Baranya m.) 
Zengergh l. Szentgyörgy 
zenggi (Senniensis; ma Senj, Ho.) 

püspök l. Portiua 
Zengurg l. Szentgyörgy 
Zengurgh l. Szentgyörgy 
Zengyur l. Szentgyörgy 

Zenie l. Zsennye 
Zenlyn l. Zemplén 
Zentes l. Szentes 
Zentgyrg l. Szentgyörgy 
Zenth Marthon l. Szentmárton 
Zenthagatha l. Szentágota 
Zenthandreas l. Szentandrás 
Zentheged l. Szentegyed 
ZenthEged l. Szentegyed 
Zenthelsebeth l. Szenterzsébet 
Zenthelsebuth l. Szenterzsébet 
Zenthgothard l. Szentgotthárd 
Zenthgwrgh l. Szentgyörgy 
Zenthiuan l. Szentiván 
Zenthmargataazzunfalua l. Szentmargit-

asszonyfalva 
Zenthmarthon l. Szentmárton 
Zenthmihal l. Szentmihály  
Zenthmyhal l. Szentmihály 
Zenthmyklos l. Szentmiklós 
Zenthpetur l. Szentpéter 
ZentMartun l. Szentmárton 
Zentpeter l. Szentpéter 
Zentus l. Szentes 
Zenye l. Zsennye 
Zepethk l. Szepetk 
Zeplak l. Széplak 
Zepsy l. szepesi káptalan 
Zerdahel l. Szerdahely 
Zerechmer fia Domokos, demeteri 206 
Zeredahel l. Szerdahely 
Zeremlyen l. Szeremle 
Zerry l. Szer 
Zeuke l. Szőke 
Zeurus fia Márton, réti 587 
Zewke l. Szőke 
Žiar nad Hronom l. Keresztúr 
Zilah, ma Zalău, Ro. 429 (Közép-

Szolnok m.)  
Žilina l. Zsolna 
Ziluas l. Szilvás 
Zimbor l. Zsombor 
Žíp l. Izsép 
Žirany l. Zsira 
Zlagna l. Zalatna 
Zlasd l. Zalasd 
Zlaşti l. Zalasd 
Zlatna l. Zalatna 
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Zlauia l. Szlavina 
Zobapataka l. Zalapataka 
Zobonya (Zobunya) fia János, 

saskői várnagy, sári 455–456 
zobori (Zubur, Zuburium) Szt. Ipolit-

vértanú monostor és konventje 
97, 267, 285, 360, 414, 443, 442, 
455–456, 513 (Nyitra m.) 

– apát l. András 
Zobouch l. Szabolcs 
Zobunya l. Zobonya 
Zochik fia Jakab, helmeci offi-

cialis 397, 419, 432 
Zolium l. Zólyom 
Zolka l. Szalka 
Zolnuk l. Szolnok 
Zolona l. Szalonna 
Zólyom (Zolium, Zolyum) megye 

463, 474 
zólyomi comes l. Doncs 
Zólyomlipcse l. Lipcse 
Zolyum l. Zólyom 
Zomuszeg l. Szamosszeg 
Zone de Pizolo, velencei 580 
Zonuk l. Közép-Szolnok 
– Interior l. Belső-Szolnok 
Zop 97 (Pozsony m.) 
Zoubouch l. Szabolcs 
Zrign l. Zríny 
Zrin l. Zríny 
Zríny (Zrign), vár, ma Zrin, Ho. 413  
Zubol János, újhelyi esküdt 564 
Zubur l. zobori konvent 
Zuburium l. zobori konvent 
Zuchak l. Szucsák 
Zudar l. Cudar 
Zudor l. Cudar 
Zuglak l. Szeglak 
Zumbathel l. Szombathely 
Zundru l. Szendrő 
Zurchuk l. Szörcsök 
Zwdar l. Cudar 
Zwdor l. Cudar 
Zwgo, hn. 12 (Torda m.) 
Zwylan fia Beke 514 

Zwyne l. Szinye 
Zygy 305  
Zykzou l. Szikszó 
Zyl l. Szil 
Zylna l. Zsolna 
Zyman 14  
Zyne l. Szinye 
Zyner l. Felsőszinyér 
– superior l. Felsőszinyér 
Zynuzlow l. Szaniszló 
Zynyer l. Felsőszinyér 
Zsaluzsány (Zalusan), ma Rima-

zsaluzsány (Rimavská Zalužany, 
Sz.) 95 (Hont m.) 

– (Zalusan), ma Nemessány 
(Nemešany, Sz.) 587 (Szepes m.) 

Zsámbok (Sambuk) 470 (Pest m.) 
Zsámboki (Gilétfi) János l. János 

királyi tárnokmester, Miklós 
nádor fia 

Zsámboki (Gilétfi) László l. László 
veszprémi püspök 

Zsámboki (Gilétfi) Miklós l. Mik-
lós nádor 

Zsarnó (Sarnow), ma Žarnov, 
Sz. 248 (Torna m.) 

Zsember (Sember), ma Žembe-
rovce, Sz. 387 (Hont m.) 

zsemlyeszék 503 
Zsennye (Sennye, Zenie, Zenye) 

206, 573, 578 (Vas m.) 
Zsére l. Zsira 
Zsigra (Petrochsigre, Sygre), ma 

Žehra, Sz. 312, 487 (Szepes m.) 
zsinat 482 
Zsip l. Izsép 
Zsira (Sira, Syra), ma Zsére 

(Žirany, Sz.) 267, 322 (Nyitra m.) 
Zsolna (Silna, Sylna, Zylna), vá-

ros, ma Žilina, Sz. 48, 349, 394 
(Trencsén m.) 
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Zsombor (Sumbur), ma Magyar-
zsombor (Zimbor, Ro.) 187 
(Kolozs m.) 

 
……kesefeulde 38 (Baranya m.) 
......., Jóka fia, bossányi 147 
….kana, Liliom leánya 582 
 
[nő], ajkai János felesége 399 
–, Aranyaz-i Rudolf felesége 148 
–, Aranyaz-i Rudolf leánya 148 
–, bábaréti Sándor leánya 312 
–, Begna-i János felesége 243 
–, budaváraljai János felesége 247 
–, derzsenyei Gachou felesége 387 
–, Gachou felesége 347 
–, gecsei Nagy Pál felesége 522 
–, Goth Miklós felesége 255 
–, Hedric felesége 141 
–, hegyaljai Pető leánya 234 
–, Henlin kolozsvári kovács fele-

sége 180 
–, hernádnémeti Miklós felesége 

495, 579 
–, hideghéti Miklós felesége 330 
–, István felesége 271 
–, Jakab pozsonyi bíró leánya 499 
–, János királynéi ajtónállómester 

felesége 334 
–, jékei Tamás leánya 532 
–, Jób leánytestvére 187 
–, Kun Pál felesége 484 
–, liszkói Kozma felesége 236 
–, lipóci 412 
–, Madach felesége 68 
–, mákfai Pető felesége 255 
–, Marouchuk felesége 21 
–, Miklós dalmát-horvát bán fele-

sége 31, 464 

–, Miklós kolozsvári kovács 
felesége 180 

–, Miklós leánya 428 
–, mindszenti Fejes Benedek fele-

sége 47 
–, olaszi Beke leánya 339, 365 
–, pozsonyi István mester felesége 

39, 188 
–, rozgonyi Miklós felesége 510, 518 
–, sennyei Simon leánytestvére 206 
–, sóvári László felesége 494 
–, sóvári Sós Miklós leánya 493–494 
–, spácai János leánya 493 
–, szakáli László felesége 205 
–, szekcsői Herceg Péter felesége 2 
–, szentpéteri Saska Péter leány-

testvére 465 
–, tusai Koch leánya 468, 541 
–, zrínyi György felesége 413 
–, zrínyi György leánya 413 
–, zsigrai Domokos leánya 487 
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