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PITI FERENC 
Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXVII. kötetéhez 

(1343) 
 
2007 őszén, tehát épp 10 éve jelent meg a címben jelzett könyvem, 

ami, hasonlóan a többi Anjou-oklt.-kötethez,1 igyekezett a minél nagyobb 
teljességre törekedve összegyűjteni az adott év magyarországi (vonatkozású) 
oklevéltermését. Természetesen az ilyen, nagyobb volumenű gyűjtőmunkákat 
igénylő forráskiadások esetén a legjobb szándék ellenére is adódhatnak 
hiányok egy adott kötetben: ezek egy része nyilván a szerző mulasztásaiból 
fakad, más részük pl. a kézirat lezárásakor még meg nem jelent, avagy el 
nem érhető forráskiadványok hiányából, netán a kutató által használt 
adatbázis2 későbbi bővüléseiből.  

Az alább olvasható regeszták, mennyiségük ellenére is, a kötet-
ben szereplő anyagnak mindenesetre csak kisebb részét teszik ki, zömé-
ben pápai okleveleket érintenek, így az akkori gyűjtés és feldolgozás, 
reményeim szerint, mostani szemmel nézve is alaposnak nevezhető. 
Természetesen előbb-utóbb a többi Anjou-oklt. kötetnél is érdemes lesz 
az efféle pótlásokat elvégezni, az ittenihez hasonló okok miatt, akár az 
ehhez hasonló önálló tanulmányokban is. 

                                                 
1  Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium 

illustrantia. Fundavit JULIUS KRISTÓ. Praeside TIBURTIO ALMÁSI, adiuvantibus LADISLAO 

BLAZOVICH, GEISA ÉRSZEGI, FRANCISCO MAKK, FRANCISCO PITI. Szerk. ALMÁSI TIBOR (XI–XIV.), 
BLAZOVICH LÁSZLÓ (VII–VIII., X., XXI.), GÉCZI LAJOS (VII., IX–X., XXI.), B. HALÁSZ ÉVA 

(XXXVIII.), KŐFALVI TAMÁS (XIV.), KRISTÓ GYULA (I–VI., XVII., XIX.), MAKK FERENC (XIX.), 
PITI FERENC (XX., XXII–XXIV., XXVI–XXX., XLVI.), RÁBAI KRISZTINA (XL.), SEBŐK FERENC 
(XXV., XXXI.–XXXIII.), TEISZLER ÉVA (XXXIV.), TÓTH ILDIKÓ (XV.). Budapest–Szeged, 1990–. A 
továbbiakban a szövegben szereplő rövidítéseket e sorozat szokása alapján tüntetem fel. A 
regesztaszámok (külön jelölés nélkül) az 1343-as kötet megfelelő kivonatait jelentik. 

2 A kötet kéziratának készítése idején még a Magyar Országos Levéltár Mohács előtti anyagá-
nak 2003-ban megjelent adatbázisát – A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa 
(DL-DF 4.2). CD-ROM. Szerk. RÁCZ GYÖRGY. Budapest, 2003. – használhattam, aminek később 
megjelent bővített verziója – Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digitá-
lis levéltára (DL-DF. 4.3). DVD-ROM. Szerk. RÁCZ GYÖRGY. Budapest, 2008. – is. A kutatás minő-
ségében hatalmas előrelépést hozott a közelmúltban megvalósított, némely kivétellel a teljes 
Dl/Df.-állományt fényképekben is tartalmazó, internetről elérhető adatbázis 
(www.mol.arcanum.hu/dldf, illetve https://archives.hungaricana.hu/hu/charters), ami a koráb-
ban megjelenteket bővítette. A tanulmány végi táblázat és lista adatait tehát immár az internetes 
adatbázis adataihoz viszonyítva adom meg. 
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Az oklevélkivonatok közlése előtt azonban szükséges még feltün-
tetni az alábbiakat is.  

Az 1343. évi kötetben csak (sokszor erősen kivonatos) kiadások alap-
ján készített egyes pápai regesztákhoz az ASV. Reg. Vat./Aven. regiszter-
kötetei alapján új Df.-jelzetek, és ezekhez kapcsolódóan további közlések 
(K., R.), pótlások (Add.), vagy javítások (Corr.) adhatók meg:  

107. szám. (márc. 13.): Vat. 148. 81v-82r. (Df. 292 271.) = Aven. 57. 
338v-339r. (Df. 292 706.)3 

108. szám (márc. 13.): Vat. 149. 172r-v. (Df. 292 276.) = Aven. 58. 
231v-232r. (Df. 292 707.)4 

129. szám (márc. 24.): Vat. 152. 187r-v. (Df. 292 289.) 
130. szám (márc. 24.): Vat. 152. 193r-194r. (Df. 292 290.) 
131. szám (márc. 25.): Vat. 147. 51v-52v. (Df. 292 263.) = Aven. 56. 

117v-118v. (Df. 292 705.)5 
224. szám (ápr. 29.): Vat. 152. 252v-253r. (Df. 292 292.) = Aven. 62. 

522v-523v. (Df. 292 709.) = Á.: VI. Ince pápa, 1358. aug. 24. Vat. 139. 639r-
640r. (Df. 289 604.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 49–51.6   

255. szám (máj. 6.): Vat. 152. 106r-107v. (Df. 292 288.) 
260. szám (máj. 7.): Vat. 151. 343r-v. (Df. 292 285.) = Aven. 61. 

361v. (Df. 292 708.) 
261. szám (máj. 7.): Vat. 148. 101v-102v. (Df. 292 272.) = Aven. 57. 

369v-370v. (Df. 292 706.)7 

                                                 
3 Add.: Pál fia: János pécsi prebendás kanonoknak a pécsi egyházbeli tisztségbe (dignitas 

seu personatus), ill. ennek jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésével a pápa a zágrábi püspö-
köt és a zágrábi egyházmegyei csázmai (Scasmensis [!]) prépostot bízza meg. D. ut supra. 

4 Add.: Zekers-i [!] Lászlónak a váradi egyház kanonokságába és prebendájába, ill. ezek 
jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésével a pápa a győri püspököt, az esztergomi Szt. 
Tamás-egyház prépostját és a váradi (Warag [!]) Szt. Mária-kisebbik egyház prépostját bízza 
meg. D. ut supra. – Ezeket a pápa Bertrand, Szt. Márk titulusú kardinális pap kérésére 
biztosította, ill. rezerválta Lászlónak. 

5 Corr.: Ezek alapján helyes dátuma: márc. 24. (IX. Kal. Apr.) 
6 Add.: Az apostoli széknek már 22 éve szolgáló Guilielmus de Pusterla pápai káplánnak a 

pozsonyi egyház prepositura-jába, ill. annak jogaiba és bevételeibe való bevezetésével a pápa a 
győri püspököt és a győri egyházmegyei pannonhalmi Szt. Márton-monostor apátját bízza 
meg. D. ut supra. – A préposti cím azért üresedett meg, mert Imbertus, a római 12 apostol-
bazilika kardinális papja Montpellier-i (Magalonensis) egyházmegyei javadalmat kapott 
költségei támogatására.  

7 Add.: György [fia:] Péternek az erdélyi egyház kanonokságába, prebendájába és tiszt-
ségébe (dignitas v. personatus v. officium), ill. ezek jogaiba és jövedelmeibe való bevezeté-
sével a pápa a győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-
monostor apátja mellett a kalocsai érseket is megbízza. D. ut supra. 
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263. szám (máj. 7.). Vat. 148. 109r-v. (Df. 292 275.) = Aven. 57. 
379v-380v. (Df. 292 706.)8 

266. szám (máj. 7.): Vat. 147. 470r-471r. (Df. 292 270.) = Aven. 57. 
228v-229r. (Df. 292 706.)9 

276. szám: (máj. 9.): Vat. 149. 354r-v. (Df. 292 278.) = Aven. 58. 
506v-507r. (Df. 292 707.)10 

283. szám (máj. 10.): Vat. 149. 316r-v. (Df. 292 277.)11 
284. szám (máj. 10.): Vat. 156. 330v-331r. (Df. 292 302.) = Aven. 70. 

338v-339r. (Df. 292 714.)12 
288. szám (máj. 10.): Vat. 155. 332r. (Df. 292 301.) = Aven. 67. 377r-v. 

(Df. 292 712.)13 
290. szám (máj. 10.): Vat. 151. 179r-v. (Df. 292 282.) = Aven.  61. 

108r-109r. (Df. 292 708.) 
355. szám (máj. 26.): Vat. 161. 146r-v. (Df. 292 358.)14 
356. szám (máj. 26.): Vat. 158. 322r-v. (Df. 292 333.) = Aven. 75. 

425v-426v. (Df. 292 719.) 
456. szám (júl. 4.): Vat. 159. 211v-212r. (Df. 292 339.)15 K.: Mon. 

Vat. Slov. III/2. 53–54.; R.: Bull. Pol. II. 67. szám. 
                                                 

8 Add.: Wlco [fia:] Jánosnak a zágrábi egyház kanonokságába, prebendájába és tisztségé-
be (dignitas v. personatus v. officium), ill. ezek jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésével a 
pápa a kalocsai érseket és a zágrábi (de suburbio Zagrabiensi) Szt. Mária-monostor apátját 
bízza meg. D. ut supra. 

9 Add.: György [fia:] Gergely csázmai prépostnak, zágrábi kanonoknak az esztergomi 
egyház kanonokságába és prebendájába, ill. ezek jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésé-
vel a pápa a veszprémi püspököt és az esztergomi prépostot bízza meg. D. ut supra. 

10 Add.: András [fia:] Miklósnak a pécsi egyház kanonokságába és prebendájába, ill. ezek 
jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésével a pápa a zágrábi prépostot és a zágrábi egyház-
megyei csázmai prépostot bízza meg. D. ut supra. 

11 Add.: Grobina [fia:] Györgynek a zágrábi egyházbeli kanonokságba és prebendába, ill. 
ezek jogaiba és jövedelmeibe való bevezetésével a pápa Guillermus de Pusterla pozsonyi 
prépostot, pápai káplánt, valamint a zágrábi prépostot és a pécsi egyházmegyei Posega-i 
Szt. Péter-egyház prépostját bízza meg. D. ut supra. – György a prebenda elfogadása esetén 
a zágrábi egyházbeli Szűz Mária-oltárról le kell mondjon. 

12 Add.: Vid fia: Balázsnak a zágrábi egyház kanonokságába és prebendájába, ill. ezek jo-
gaiba és jövedelmeibe való bevezetésével a pápa a pécsi püspököt és a zágrábi egyházbeli 
Guerche-i főesperest bízza meg. D. ut supra. – Balázs a prebenda elfogadása esetén a zágrá-
bi egyházbeli Szűz Mária-oltárról le kell mondjon. 

13 Corr.: László kalocsai érsek. 
14  Add.: István csanádi electus-nak a pécsi egyház kanonokságába, prebendájába és 

prepositura-jába, ill. ezek jogaiba és jövedelmeibe való (újbóli) bevezetésével a pápa a pécsi 
egyházmegyei Pechwarad-i monostor apátját, a pécsi Szt. János-egyház prépostját és a pécsi 
főesperest bízza meg. D. ut supra.  

15 Corr.: Sandek helyett: Landek. 
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555. szám (aug. 18.): Vat. 159. 437v. (Df. 292 345.) = Aven. 76. 
331r-v. (Df. 292 720.) 

570. szám (aug. 25.): Vat. 162. 160v. (Df. 292 380.) = Aven. 74. 
262r-v. (Df. 292 718.) 

608. szám (szept. 13.): Vat. 137. 101r-102r. (Df. 291 800.) 
617. szám (szept. 18.): Vat. 158. 269r-v. (Df. 292 329.) = Aven.  75. 

563r-v. (Df. 292 719.)16 
618. szám (szept. 18.): Vat. 160. 190v-191r. (Df. 292 351.)17 
619. szám (szept. 18.): Vat. 158. 292v. (Df. 292 330.) = Aven. 75. 

383v-384r. (Df. 292 330.) 
624. szám (szept. 20.): Vat. 158. 15r-v. (Df. 292 308.) = Aven. 75. 

589v-590r. (Df. 292 719.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 64.18 
625. szám (szept. 20.): Vat. 162. 99r-v. (Df. 292 376.) = Aven. 74. 

127r-v. (Df. 292 718.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 65. 
759. szám (nov. 13.): Vat. 161. 103r-v. (Df. 292 357.) K.: Mon. Vat. 

Slov. III/2. 68–70.; R.: Erdélyi okm. III. 168. és 169. szám. 
770. szám (nov. 16.): Aven. 76. 97r-98r. (Df. 292 720.) R.: Mon. Vat. 

Slov. III/2. 70. 
807. szám (dec. 1.): Vat. 157. 16v-18v. (Df. 292 304.) = Aven. 76. 

477r-480v. (Df. 292 720.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 71–74.; R.: VI. Kelemen 
A. 559. szám. 

 
A kötetben már meglévőkön túl további jelzet adható az alábbi 

okleveleknél: 
101. szám (márc. 12.) és 233. szám (máj. 1.): Dl. 31 172. (1344. évi Á.) 
444. szám (júl. 1. v. utána): Dl. 28 065. (1347. évi Tá.) 
492. szám (júl. 17.): Vat. 161. 307v-308r. (Df. 292 363.) 
567. szám (aug. 25.): Vat. 161. 326v-327r. (Df. 292 364.) K.: Mon. 

Vat. Slov. III/2. 67. 
568. szám (aug. 25.): Vat. 162. 37r-v. (Df. 292 372.) 

                                                 
16 Add.: A pápa Pál [fia:] Péter zágrábi klerikusnak a pécsi püspök adományozásához 

(collacio) tartozó, Pécs városban v. a pécsi egyházmegyében levő javadalmat rezervált, 
aminek éves bevétele nem haladja meg a 20 (ha a javadalom lélekgondozással jár), ill. 15 (ha 
anélküli) márka ezüstöt. A bevezetéssel a pécsi egyházmegyei Posega-i Szt. Péter-egyház 
éneklőkanonokát is megbízza. 

17 Corr. és Add.: A Çothmar-i [!] Miklós erdélyi egyházmegyei papnak adott javadalom-
ba való bevezetéssel a pápa Fekete (Niger) Miklós erdélyi kanonokot, a Wissegrad-i Szt. 
András-monostor apátját és a veszprémi egyházmegyei budai prépostot bízza meg.  

18 Corr.: A pápai megbízás a veszprémi egyházmegyei Wissegrad-i Szt. András-monostor 
apátjának is szólt. 
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643. szám (szept. 30.): Vat. 157. 7r-8v. (Df. 292 303.) K.: Mon. Vat. 
Slov. III/2. 65–67.; R.: VI. Kelemen A. 433. szám. 

749. szám (nov. 12.): Vat. 162. 25r-v. (Df. 292 371.) 
760. szám (nov. 13.): Vat. 161. 305v-306r. (Df. 292 362.) K.: Mon. 

Vat. Slov. III/2. 68. 
811. szám (dec. 5.): Vat. 161. 301r-v. (Df. 292 361.) 
 
A 200. számú oklevél (ápr. 24.) helyes jelzetszáma Df. 252 889., a 

489. számúé (jún. 16.) pedig Dl. 73 273. 
A 675. (okt. 10.) és 715. számú (okt. 22.), téves évet írt újkori má-

solatok alapján (Df. 255 005.) közölt oklevelek E.-jei valójában 1348. okt. 
10-én és 1348. okt. 22-én keltek, jelzi: Erdélyi okm. III. 165–166. számok és 
167–168. számok között, helyes dátumú regesztáikat l. uo. 483. és 484. 
szám. 

A 480. számú (júl. 1.) oklevél nem az 538., hanem az 537. számú okle-
vélben van átírva, ahol az átírt oklevél száma pedig nem 479., hanem 480. 

A 835. számú, F. téves évű kiadásán alapuló kivonat (dec. 20.) va-
lójában 1344. dec. 18-án kelt (Dl. 3743.), helyes dátumú regesztáját l. Anjou-
oklt. XXVIII. (1344) 809. szám. 
 
[1343.] jan. 14. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] kinyilvánítja, hogy egykor előde: XII. Benedek pápa a 
saját rendelkezése alá vont minden üres v. megüresedő kanonokságot, 
prebendát és javadalmat, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki bármilyen 
hatáskörrel ez ellen cselekszik, és Benedek halála után Kelemen ugyan-
ezen rendelkezést hozta. Benedek idején a zágrábi egyház kanonoksága 
és prebendája Chama ottani kanonok halálával megüresedett, de ezekről 
Benedek nem rendelkezett, és Kelemenen kívül más nem is rendelkezhet, 
ezért ezen üresedésben levő kanonokságot és prebendát Hugo, Damasus-i 
Szt. Lőrinc titulusú kardinális pap kérésére Boniohannes de Campello-
nak biztosítja. Mindez érvényes a zágrábi egyház statutumai és szokásai 
ellenére is, és hogy Boniohannes a csanádi egyházban aradi főesperessé-
get, kanonokságot és prebendát, a váradi egyházban pedig kanonokságot 
bír, prebenda és tisztség (dignitas v. personatus v. officium) reményével. 
D. Avinione, XIX. Kal. Febr., pápasága 1. évében. [1343.] A csanádi és 
szerémi püspöknek, valamint a zágrábi Szt. Mária-monostor apátjának: 
Boniohannes-t fogadtassák kanonokká a zágrábi egyházban, biztosítsa-
nak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a tisztséget és 
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prebendát adják át neki minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek 
tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 147. 293v-294v. (Df. 292 267.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 56. 500v-501v. (Df. 292 705.) 
 
[1343.] márc. 6. Villanova19 
[VI. Kelemen pápa] az esztergomi és kalocsai érseknek: a minap tudomá-
sára jutott, hogy egykor a közvetlenül a római egyház alá tartozó, 
ágostonos rendi esztergomi Szt. István király-ház magisterium-a Jakab 
mester halálával megüresedett, és azután Gualdo-i Pál, akkor nocerai 
(Nucerinensis) egyházmegyei klerikus saját merészségéből felvette e ház 
viseletét, de a rendet meg nem vallva a ház konventjével magát a ház 
mesterévé választatta, és ennek örvén, pápai megerősítés nélkül a ház 
egyházi és világi irányítását eddig ellátta. Kelemen ezen választást jogta-
lannak és érvénytelennek tartja, mivel a ház magistratus-áról csak ő ren-
delkezhet, ezért azt Guillelmus-nak, a S. Maria in Cosmedin kardinális 
diakónusának biztosítja annak költségei fedezésére (saját elhatározásából, 
nem a kardinális kérésére), ezért utasítja a címzetteket, hogy e 
magisterium és annak jogai, tartozékai és jövedelmei tulajdonába a kar-
dinálist vezessék be (elmozdítva Pált, a jogtalan elfoglalót), annak ellené-
re is, hogy a kardinális nem vallott meg semmilyen regularis rendet és 
egyéb tisztségekkel (dignitas), kanonokságokkal és prebendákkal is ren-
delkezik a pápától. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. 
Non. Mart., pápasága 1. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 147. 389v-390r. (Df. 292 268.) = ASV. Reg. Aven. 

57. 122v-123r. (Df. 292 706.) 
 
[1343.] márc. 13. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Miklós Turuch-i comes fiának: Lászlónak az esztergomi 
érsek adományozásához tartozó tisztséget (dignitas v. personatus v. 
officium) rezervál, intve az érseket, hogy erről ne rendelkezzen. Mindez 
érvényes azon egyház statutumai és szokásai ellenére is, ahol ezen tisztség 
van, ill. hogy Lászlónak a pécsi egyházban kanonoksága és prebendája van, 
és nem megfelelő korú (etatis defectus), mivel 20 éves v. akörüli. A tisztség-
hez szükséges egyházi rendeket majd el kell érje. D. apud Villamnovam, 
avignoni egyházmegye, III. Id. Mart., pápasága 1. évében [1343.] Az egri 

                                                 
19 Supplicatio: 88. szám. Corr.: a magisterium-ot a pápa nem a kardinális kérésére biztosí-

totta neki. 
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püspöknek, a veszprémi egyházmegyei fehérvári prépostnak és a zágrábi 
egyházmegyei csázmai (Casmensis [!]) prépostnak: a tisztséget Lászlónak 
adják át minden joggal és tartozékkal, vezessék be annak tulajdonába és 
jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 152. 387r-v. (Df. 292 295.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 66. 330r. (Df. 292 711.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 48–49. 
 
[1343.] márc. 14. Villanova 
[VI. Kelemen pápától] kérte Miklós egri püspök: engedélyezze, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot 
adhasson. A pápa a kérést jóváhagyja. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, II. Id. Mart., pápasága 1. évében. [1343.] 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 46–47. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 3. 96v. alapján.) 
 
[1343.] márc. 14. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Miklós egri püspök kérésére megengedi, hogy meg-
gyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adjon. 
D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Id. Mart., pápasága 1. 
évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 151. 84r. (Df. 292 280.) 
 
[1343. márc. 14. Villanova]  
[VI. Kelemen pápától] kérte Miklós egri püspök: mivel neki és egri egy-
házának számos világi és klerikus zaklatásokat és jogtalanságokat okoz, a 
pápa biztosítson számukra jogvédőket 5 évre. A pápa a kérést jóváhagyja 
3 évre.  
K.: Rábik, Reg. Suppl. 46. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 3. 96v. alapján, ezen 

dátummal.) 
 
[1343.] márc. 14. Villanova  
[VI. Kelemen pápának] elpanaszolta Miklós egri püspök: a püspöki 
mensa-hoz és az egri egyházhoz tartozó várakat, falvakat, birtokokat, 
jogokat, joghatóságokat, tizedeket, census-okat, jövedelmeket és javakat 
egyházi és világi személyek és testületek elfoglalták v. ezeket zaklatják. 
Ezért a pápa az ügyben 3 évre a kalocsai érseket, valamint a pécsi és 
veszprémi püspököt jogvédőknek nevezi ki, akik a jogtalanságokat és 
károkozásokat ne engedjék, a mondottak visszaadására a bitorlókat 
(bármilyen méltóságúak, helyzetűek, rendűek v. állapotúak is legyenek) 
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kényszerítsék, és velük szemben egyházi fenyítékkel járhatnak el, akár 
világi karhatalmat is segítségül hívva. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, II. Id. Mart., pápasága 1. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 151. 175r-v. (Df. 292 281.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 61. 101r-102r. (Df. 292 708.) 
 
[1343.] máj. 7. Avignon20 
[VI. Kelemen pápa I.] Lajos király (V) kérésére fivére: István, Sclauonia 
hercege tanítójának (instructor), Plaga-i Lászlónak a váradi egyházban 
kanonokságot biztosít és neki ott prebendát és tisztséget (dignitas v. 
personatus v. officium) rezervál, intve a váradi püspököt és káptalant, 
hogy ezekről ne rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok ottani 
száma, a váradi egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy László 
az erdélyi egyházmegyei keresztényszigeti (Insula Christiana), lélekgon-
dozással járó plébániát bírja, a győri egyházban pedig kanonoksága és 
prebendája van, de ha a tisztséget majd elfogadja, a plébániáról le kell 
mondania. D. Avinione, Non. Maii, pápaságának 1. évében. [1343.] Az 
egri és csanádi prépostnak, valamint az aradi főesperesnek: Lászlót fo-
gadtassák kanonokká az egri egyházban, biztosítsanak neki stallumot a 
kórusban és helyet a káptalanban, a tisztséget és prebendát Lászlónak 
adják át minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek tulajdonába és 
jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 61. 492r-v. (Df. 292 279.) 
R.: Erdélyi okm. III. 136. szám.  
 
[1343.] máj. 9. Avignon21 
[VI. Kelemen pápa] Erzsébet királyné (V) kérésére Mezees-i Benedek 
[fia:] Demeternek az egri egyház kanonokságát biztosítja és ott neki meg-
üresedő prebendát rezervál, intve az egri püspököt és káptalant, hogy 
ezekről ne rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok ottani száma, 
az egri egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy Demeter a 
veszprémi egyházmegyei óbudai egyházban éneklőkanonokságot, kano-
nokságot és prebendát, a váradi egyházban kanonokságot és prebendát 
bír és övé ott a Szt. Privardus-oltár magistratus-a is. D. Avinione, VII. Id. 
Maii, pápasága 1. évében [1343.] Az esztergomi és az óbudai prépostnak: 
Demetert fogadtassák kanonokká az egri egyházban, biztosítsanak neki 

                                                 
20 Supplicatio: 262. szám. 
21 Supplicatio: 277. szám. 
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stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokságot és 
prebendát Demeternek adják át minden joggal és tartozékkal, vezessék 
be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 149. 363r-364r. (Df. 292 279.) 
 
[1343.] máj. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápától] kérte [I.] Lajos király (U) és Károly, Morauia őr-
grófja, hogy Lajos secretarius-ának és nunciusának: a nürnbergi 
(Nuremberg) Heynric Thesaurus-nak, bambergi egyházmegyei klerikus-
nak biztosítsa a regensburgi (Ratisponensis) egyház üresedésben levő 
prepositura-ját, annak ellenére is, hogy Heymric-nek az olomouci egy-
házmegyei brünni (Brunna) Szt. Péter-egyházban kanonoksága és 
prebendája, a regensburgi egyházban kanonoksága (prebenda reményé-
vel) és a Wroclaw-i egyházmegyei Glogouia-i Szt. Mária-egyházban 
scolastria-ja van, de ez utóbbiról kész lemondani. A pápa a kérést jóvá-
hagyja. D. Avinione, VI. Id. Maii, pápasága 1. évében. [1343.] 
K.: Mon. Vat. Boh. I. 109. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 3. 164r. alapján) 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 53.  
 
[1343.] máj. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa I.] Lajos király (V) kérésére az uralkodó secretarius-
ának és nunciusának, a nürnbergi (Nuremberg) Heymric Thesaurus-nak 
biztosítja a regensburgi (Ratisponensis) egyház üresedésben levő 
prepositura-ját, annak ellenére is, hogy Heymric-nek az olomouci egyház-
megyei brünni (Bruennia) Szt. Péter-egyházban kanonoksága és 
prebendája, a regensburgi egyházban kanonoksága (prebenda reményével) 
és a Wroclaw-i egyházmegyei Glogouia-i Szt. Mária-egyházban 
scolastria-ja van, de ez utóbbiról le kell mondania. D. Avinione, VI. Id. 
Maii, pápasága 1. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 147. 421r-421v. (Df. 292 269.) 
K.: Mon. Vat. Boh. I. 109–110. 
 
[1343.] máj. 10. Avignon22 
[VI. Kelemen pápa] Domokos [fia:] Péternek az egri egyház kanonoksá-
gát biztosítja és ott neki megüresedő tisztséget (dignitas v. personatus v. 
officium) rezervál, intve az egri püspököt és káptalant, hogy ezekről ne 
rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok ottani száma, az egri 

                                                 
22 Supplicatio: 282. szám. 
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egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy Péter nem megfelelő 
korú (etatis defectus), mivel 21 éves v. akörüli. Ha eléri a megfelelő kort, 
a tisztség által megkövetelt egyházi rendeket szerezze meg. D. Avinione, 
VI. Id. Maii, pápasága 1. évében [1343.] A győri püspöknek és a győri 
egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons Pannonie) monostor apátjának: 
Pétert fogadtassák kanonokká az egri egyházban, biztosítsanak neki stal-
lumot a kórusban és helyet a káptalanban, a megüresedő prebendát és 
tisztséget Péternek adják át minden joggal és tartozékkal, vezessék be 
ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 148. 105v-106r. (Df. 292 273.) = ASV. Reg. Aven. 

57. 375r-v. (Df. 292 706.) 
 
[1343.] máj. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Csanád esztergomi érseknek a kérésére megengedi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot 
adjon. D. Avinione, VI. Id. Maii, pápasága 1. évében. [1343.] 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 52–53. (ASV. Reg. Vat. Vol. 214. 472r. alapján) 
 
[1343. máj. 16. Szt. István kápolnájánál] 
Lorand fia: Péter krassói vicecomes, valamint Ordas Imre vajda [!], Chun 
Péter, Ceha fia: Mihály és Domokos fia: Péter szolgabírók tudatják megye-
gyűlésükön, hogy valós Him fia Pál fiai: János és Benedek panasza, mi-
szerint ápr. 29-én, amikor Pál fia: János nevű officialis-ukat elküldték 
Remetére a bírságok behajtására, Bratan kenéz és fiai, valamint a 
Sechtelek-i hospesek Jánost az országúton megtámadták, megölték, két 
szolgáját: Lőrincet és Miklóst megsebesítették, 25 marhát, 30 disznót el-
vittek, 12 (20 márkát érő) lovat megöltek. 
R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 85. (Körmendi lt. Acta Heimiana 87. alap-

ján, ezen dátummal.) 
 
[1343.] máj. 26. Avignon23 
[VI. Kelemen] pápa Péter [fia:] Lászlónak az erdélyi egyházban kanonok-
ságot biztosít és neki ott prebendát és tisztséget (dignitas v. personatus v. 
officium) rezervál, intve az erdélyi püspököt és káptalant, hogy ezekről ne 
rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok ottani száma, az erdélyi 
egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy Lászlónak a váradi egy-
házban kanonoksága és Bekes-i főesperessége van, valamint Pauli, 

                                                 
23 Supplicatio: 358. szám. 
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Archaud [! recte: Arthand] és Sether kápolnáit bírja, de ha a tisztséget elfo-
gadja, vállalásának megfelelően a főesperességről le kell mondania. A pápa 
utasítja a pécsi egyházmegyei Pechuarad-i monostor apátját, hogy Lászlót 
fogadtassa kanonokká az erdélyi egyházban, biztosítson neki stallumot a 
kórusban és helyet a káptalanban, a tisztséget és prebendát Lászlónak adja 
át minden joggal és tartozékkal, vezesse be ezek tulajdonába és jövedelme-
ibe. D. Avinione, VII. Kal. Jun., pápaságának 2. évében. [1343.]  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 128r-v. (Df. 292 315.) 
R.: Erdélyi okm. III. 145. szám. 
 
[1343.] máj. 26. Avignon24 
[VI. Kelemen pápa] Péter [fia:] Balázsnak a pécsi egyház kanonokságát bizto-
sítja és ott neki megüresedő prebendát rezervál, intve a pécsi püspököt és 
káptalant, hogy ezekől ne rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok 
ottani száma, a pécsi egyház statutumai és szokásai ellenére is. Egykor a 
pápa levelével Balázsnak az óbudai prépost adományához tartozó, veszp-
rémi egyházmegyei javadalmat biztosított, de azt a levelet érvényteleníti. D. 
Avinione, VII. Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1343.] Uta-sítja a pécsi egy-
házmegyei Pechwarad-i monostor apátját, a pécsi Szt. János-egyház prépost-
ját és a pécsi főesperest, hogy Balázst fogadtassák kanonokká a pécsi egy-
házban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a 
kanonokságot és prebendát Balázsnak adják át minden joggal és tartozékkal, 
vezessék be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 161. 280r-v. (Df. 292 360.) 
 
[1343.] jún. 4. Avignon25 
[VI. Kelemen pápa] néhai János fia: Çothmar-i [!] (dict.) Péter kánonjogi 
tanulónak az erdélyi egyház kanonokságát biztosítja és ott neki megüresedő 
prebendát rezervál, intve az erdélyi püspököt és káptalant, hogy ezekről ne 
rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok ottani száma, az erdélyi 
egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy a pápa levelével Péter-
nek a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba Regalis) prépost adomá-
nyozásához tartozó javadalmat is biztosított. D. Avinione, II. Non. Jun., 
pápasága 2. évében. [1343.] Az esztergomi prépostnak és az erdélyi egy-
házbeli Vgacha-i főesperesnek: Pétert fogadtassák kanonokká az erdélyi 
egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalan-

                                                 
24 Supplicatio: 357. szám. 
25 Supplicatio: 381. szám. 
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ban, a kanonokságot és prebendát Péternek adják át minden joggal és tar-
tozékkal, vezessék be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 87r-v. (Df. 292 312.) = ASV. Reg. Aven. Vol. 

75. 92r-93r. (Df. 292 719.) Utóbbi Zothmar névalakkal. 
R.: Erdélyi okm. III. 148. szám. 
 
[1343.] júl. 1. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Guillermus, a S. Maria in Cosmedin kardinális dia-
kónusa kérésére átírja és megerősíti XII. Benedek pápa 1336. dec. 18-i 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XX. 490. szám). D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, Kal. Jul., pápasága 2. évében [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 74. 38r-40v. (Df. 292 718.) 
 
[1343.] júl. 6. Villanova 
[VI. Kelemen pápától] kérte a prágai egyházmegyei Pilzna-i Swatonus 
[fia:] János, a magyar (U) király klerikusa, hogy neki az esztergomi egyház-
megyei pozsonyi Szt. Márton-egyház kanonokságát és prebendáját bizto-
sítsa, annak ellenére is, hogy a kalocsai egyházmegyei Titul-i Szt. Sapien-
tia-egyházban kanonoksága és prebendája van A pápa a kérést jóváhagy-
ja. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Non. Jul., pápasága 
2. évében [1343.] 
K.: Mon. Vat. Boh. I. 126; Rábik, Reg. Suppl. 54. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 4. 

72r. alapján.)  
 
[1343.] júl. 6. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] I. Lajos király (V) kérésére Pilzna-i Swatonus [fia:] Já-
nosnak az esztergomi egyházmegyei pozsonyi Szt. Márton-egyház kano-
nokságát biztosítja és ott neki megüresedő prebendát rezervál, intve az 
esztergomi érseket és káptalant, hogy ezekről ne rendelkezzenek. Mindez 
érvényes a kanonokok ottani száma, a pozsonyi egyház statutumai és szo-
kásai ellenére is, és hogy Jánosnak a kalocsai egyházmegyei Titul-i Szt. 
Sapientia-egyházban kanonoksága és prebendája van D. apud 
Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Non. Jul., pápasága 2. évében 
[1343.] Az esztergomi érseknek, a nyitrai püspöknek és a zágrábi egyház-
megyei csázmai prépostnak: Jánost fogadtassák kanonokká a Szt. Márton-
egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalan-
ban, a kanonokságot és prebendát Jánosnak adják át minden joggal és tar-
tozékkal, vezessék be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 187r-v. (Df. 292 324.) = ASV. Reg. Aven. 
Vol. 75. 231r-v. (Df. 292 719.) 

K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 54–56. 
R.: Mon. Vat. Boh. I. 126. 
 
[1343.] júl. 9. Avignon 
Gaucelmus albanoi (Albanensis) püspök pápai hatáskörrel engedélyezi a 
veszprémi egyházmegyei Péter fia: Miklósnak és feleségének, hogy sza-
badon válasszanak papot gyóntatójuknak, aki feloldozást ad vétkeik alól. 
D. Avinione, VII. Id. Jul., VI. Kelemen pápasága 2. évében. [1343.] 
E.: Dl. 108 345. (Vegyes. Vétel.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Függőpecsét fonata. 
 
[1343.] júl. 13. Avignon26 
[VI. Kelemen pápa] Strelicz-i Arnold [fia:] Miklósnak az egri egyház ka-
nonokságát biztosítja és ott neki megüresedő prebendát rezervál, intve az 
egri püspököt és káptalant, hogy ezekről ne rendelkezzenek. Mindez 
érvényes a kanonokok ottani száma, az egri egyház statutumai és szoká-
sai ellenére is, és hogy Miklóst a veszprémi egyházban a veszprémi püs-
pök és a káptalan kanonokká fogadta, továbbá, hogy az egri püspök Mik-
lósnak a püspöki javakból az egri egyház kanonoki prebendájának meg-
felelő évjáradékot biztosít, de Miklós erről mondjon le, ha az egri egy-
házban a kanonokságot és a prebendát megkapta. D. Avinione, III. Id. 
Jul., pápasága 2. évében [1343.] A győri püspöknak és a veszprémi egyház-
megyei, Wissegrad melletti Szt. András-monostor apátjának: Miklóst 
fogadtassák kanonokká az egri egyházban, biztosítsanak neki stallumot a 
kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokságot és prebendát Miklós-
nak adják át minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek tulajdonába 
és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 174v-175r. (Df. 292 321.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 75. 213v-214r. (Df. 292 706.) 
 
[1343.] júl. 17. Villanova27 
[VI. Kelemen pápa] Roro (dict.) Dánielnek, a veszprémi egyházmegyei, 
Wyssegrad melletti bencés rendi Szt. András-monostor apátjának kérésére 
– mielőtt elérte volna a nagykorúságot, Dániel belépett a domonkos rend-

                                                 
26 Supplicatio: 484. szám. 
27 Supplicatio: 494. szám. 
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be, azt megvallotta, a kisebb (aldiakónusi és a diakónusi) rendeket felvette, 
majd a domonkos testvérek nyomására világi pap lett és az egyházi szent-
ségeket szolgáltatta ki; utóbb, még V. Kelemen pápa Vienne-i zsinaton  
kiadott constitutio-ja előtt (amit a nem kolduló rendekbe átlépett kolduló-
rendiek ellenében hirdettek ki) kérte, hogy Szt. Benedek rendjébe mehes-
sen át; ez ügyben XXII. János pápa megadta neki a felmentést és őt a pas-
saui (Pataviensis) egyházmegyei, bencés rendi melki (Medlicensis) monos-
torba rendelte szerzetesnek, ahol 12 évig volt; ezután Magyaro.-ra (V) 
ment, a Wyssegrad-i monostorban apátnak elfogadták, és azt 11 v. akörüli 
éve irányítja; mivel Dániel már idős, és úgy vélte, a mondott pápai rendel-
kezés őellene szól, ezért a pápa a helyzetéről gondoskodjon  – engedélyezi, 
hogy Dániel bármiféle pápai constitutio és privilégium, ill. akármely rend 
és monostor szokása és rendeletei ellenére is ezen monostorát és annak 
irányítását megtarthassa, és ebben őt megerősíti, mintha Dániel sosem 
vallotta volna meg a domonkos rendet. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, XVI. Kal. Aug., [pápasága] 2. évében. [1343.]  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. 126r-v. (Df. 292 377.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 74. 189v-190r. (Df. 292 718.) 
 
1343. júl. 22. 
A váci káptalan oklevele. Pótlólag közölve: Anjou-oklt. XXVIII. (1344) 
264. szám. 
Megj.: OL-adatbázis 1344. júl. 22-re keltezi. 
 
1343. aug. 1. Szentimre 
László erdélyi alvajda 1343. aug. 1-jén (a. d. 1343., oct. Jacobi), Szentimre 
(S. Emericus) faluban kiadott, a Colosmonstra-i konventnek címzett zárt 
oklevele: Mihály, András, Jakab, Miklós, János és Balázs, Dengeleg-i ne-
mesek Kerew birtokot a szomszédok összehívásával aug. 1-jén iktassák 
Dénes fia: Tamás mesternek az alvajda és a konvent emberei jelenlétében. 
Tá.: Kolozsmonostori konvent, 1343. aug. 27. (l. alább) 
R.: Erdélyi okm. III. 159. szám.  
Megj.: OL-adatbázis nem listázza.  
 
[1343.] aug. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] a főpapi teljhatalom jelét, a palliumot László egykori 
zágrábi püspök, kalocsai érsek részére (annak nunciusa, Yuasa [fia:] Be-
nedek, zágrábi egyházbeli Kemluk-i főesperes általi kérésére) elküldte 
ezen Benedekkel a szerémi és a boszniai püspöknek, akiket utasít, hogy a 
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palliumot adják át László érseknek, tőle a pápának és a római egyháznak 
járó hűségesküt az ue. bullához mellékelt forma szerint fogadják, László 
pedig nyílt, pecsétes oklevelében mihamarabb küldesse el az általa letett 
eskü módját nunciusával a pápának. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, XV. Kal. Sept., pápasága 2. évében [1343.]  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 437v. (Df. 292 345.) = ASV. Reg. Aven. Vol. 

76. 331r. (Df. 292 720.) 
 
[1343.] aug. 25. Villanova28 
[VI. Kelemen pápa] Iuassa [fia:] Benedek diakónusi rendű zágrábi kano-
noknak a zágrábi egyházban a zágrábi püspök adományozásához tartozó 
tisztséget (dignitas v. personatus v. officium) rezervál, intve a zágrábi 
püspököt és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Mindez érvényes 
ezen egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy Benedeknek a 
zágrábi egyházban kanonoksága, prebendája és Kemluk-i főesperessége 
van, de utóbbiról a tisztség elfogadása esetén mondjon le. D. apud 
Villamnovam, avignoni egyházmegye, VIII. Kal. Sept., pápasága 2. évében 
[1343.] A zágrábi Szt. Mária-monostor apátjának és a zágrábi egyház-
megyei csázmai prépostnak: a tisztséget Benedeknek adják át minden joggal 
és tartozékkal, vezessék be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 41r-v. (Df. 292 311.) = ASV. Reg. Aven. Vol. 

75. 609v-610r. (Df. 292 719.) 
 
[1343.] aug. 25. Villanova29 
[VI. Kelemen pápa] László egykori zágrábi püspöknek, kalocsai electus-
nak a kérésére engedélyezi, hogy a kalocsai egyházban és annak 
suffraganeus egyházaiban azon személyeket, akik 1, 2 v. 3 javadalmat 
bírnak ezen egyházak kanonokságaiból, kanonokká fogadhassa, nekik 
stallumot adhasson a kórusban és helyet az adott egyház káptalanjában, 
és nekik prebendát biztosíthasson és rezerválhasson, minden joggal és 
tartozékkal, bevezetve az adott személyt azok tulajdonába és jövedelmeibe, 
az ellentmondókat pápai hatáskörrel csitítva. Mindez érvényes az adott 
egyház kanonokai száma, annak statutumai és szokásai ellenére is. D. 
apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, VIII. Kal. Sept., pápasága 2. 
évében [1343.]  

                                                 
28 Supplicatio: 565. szám. 
29 Supplicatio: 569. szám. 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. 169v-170r. (Df. 292 381.) = ASV. Reg. Aven. 
Vol. 74. 279v-280v. (Df. 292 718.) 

 
1343. aug. 27.  
A Colosmonstra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje tudatja, hogy 
László erdélyi alvajda oklevelének megfelelően (l. aug. 1.) a mondott 
Dengeleg-i nemesek Kerew birtokot (hj.: Monyoroswelgh nevű hely; 
ZenthGyergh birtok felől a Zomos folyó; Dengeleg birtok felől egy Byrcz, 
ami Kerew birtok mellett van; ue. Byrcz; Nyarfa nevű nagy fa; Zomos 
folyó) a szomszédok beleegyezésével Dénes fia: Tamás mesternek és örö-
köseinek iktatták, ellentmondó nem lévén. Erről a konvent pecsétjével 
ellátott oklevelet bocsát ki. D. oct. regis Stephani, a. d. 1343. 
Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1481. dec. 9. Dl. 28 902. (KKOL. Metales. 

D4.) Eszerint nyílt oklevél volt, hátlapon megpecsételve. 
       2. Á. 1. > Ua., 1783. jún. 17. Uo.  
R.: Erdélyi okm. III. 162. szám.  
Megj.: OL-adatbázis nem listázza.  
 
[1343.] aug. 29. Villanova30 
[VI. Kelemen pápa] a Zagrabia-i Andreas de Orlandis-nak, a zenggi 
(Signensis) egyházmegyei, bencés rendi Lissetz-i Szt. György-monostor szer-
zetesének kérésére –Andreas 14 éves kora előtt Sclauonia-ból (ahonnan 
származik) Dalmáciába ment és belépett a domonkos rendbe, de 3 év után, 
nem bírván tovább elviselni a rend szigorúságait és nehézségeit, visszatért a 
világi életbe számos évre; majd a pápától felmentést kapott az apostasia és a 
kiközösítés alól, a ciszterci rendbe lépett be, és a tarantoi (Tarentina) egy-
házmegyei, ezen rendi Galassio-i Szt. Mária-monostor apátja befogadta oda 
szerzetesnek; majd engedéllyel, még XII. Benedek pápa (a nem kolduló ren-
dekbe átlépett koldulórendiek ellenében kiadott) constitutio-ja kibocsátása 
előtt belépett a bencés rendbe és a Lissetz-i monostorba fogadták szerzetes-
nek, ahol kb. 11 éve van, ezért kérte a pápát, hogy helyzetéről gondoskodjon 
– engedélyezi bármely pápai constitutio és privilégium, valamint a mondott 
rendek statutumai és szokásai ellenére is, hogy Andreas a bencés rendben 
maradva lélekgondozást láthasson el, e rendben bármely főpapi tisztségre 
megválaszthassák és azt elfogadhassa. D. apud Villamnovam, avignoni egy-
házmegye, IV. Kal. Sept., pápasága 2. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. 92r. (Df. 292 374.) 

                                                 
30 Supplicatio: 581. szám 
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[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Kaproncha-i Pongrác [fia:] Márton zágrábi egyház-
megyei papnak az esztergomi egyházmegyei Scips-i prépost adományo-
zásához tartozó esztergomi egyházmegyéi javadalmat rezervál, aminek 
éves bevétele nem haladja meg a 20 (ha a javadalom lélekgondozással 
jár), ill. 15 (ha anélküli) márka ezüstöt. Inti a prépostot, hogy erről ne 
rendelkezzen. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. Kal. 
Oct., pápasága 2. évében. [1343.] Az egri püspöknek és az esztergomi 
egyházmegyei Scepus-i Szt. Mária-monostor apátjának: a javadalmat 
minden joggal és tartozékkal adják át Mártonnak, vezessék be annak 
tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 306v-307r. (Df. 292 331.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 75. 404r-v. (Df. 292 719.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 60–61.  
 
[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Wolcouich-i Tamás [fia:] Péter zágrábi egyházmegyei 
klerikusnak a zágrábi (Çagrab [!]) püspök adományozásához tartozó, 
Zágráb városban v. a zágrábi egyházmegyében levő, lélekgondozás nélküli 
javadalmat rezervál, aminek éves bevétele nem haladja meg a 15 márka 
ezüstöt. Inti a püspököt, hogy erről ne rendelkezzen. D. apud 
Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. Kal. Oct., pápasága 2. évében. 
[1343.] A csázmai prépostnak, valamint a zágrábi egyházbeli Guerchen-i és 
Warosd-i főesperesnek: a javadalmat minden joggal és tartozékkal adják át 
Domokosnak, vezessék be annak tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. 173v-174r. (Df. 292 348.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 72. 323v-324r. (Df. 292 716.) 
 
[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Demeter [fia:] Domokos esztergomi egyházmegyei 
papnak az esztergomi egyházmegyei pozsonyi prépost adományozásához 
tartozó, az esztergomi egyházmegyében levő javadalmat rezervál, aminek 
éves bevétele nem haladja meg a 20 (ha a javadalom lélekgondozással jár), 
ill. 15 (ha anélküli) márka ezüstöt. Inti a prépostot, hogy arról ne rendel-
kezzen. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. Kal. Oct., 
pápasága 2. évében. [1343.] A nyitrai püspöknek, a győri egyházmegyei 
pannonhalmi (Sacermons Pannonie) monostor apátjának és az esztergomi 
prépostnak: a javadalmat minden joggal és tartozékkal adják át Domo-
kosnak, vezessék be annak tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra.  
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Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. 181r-v. (Df. 292 349.) = ASV. Reg. Aven. 
Vol. 72. 335r-v. (Df. 292 716.) 

K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 62–63.  
 
[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Priamus-i János [fia:] János csanádi egyházmegyei 
papnak a kalocsai egyházmegyei Titul-i egyházban az ottani prépost 
adományozásához tartozó javadalmat rezervál, aminek éves bevétele 
nem haladja meg a 20 (ha a javadalom lélekgondozással jár), ill. 15 (ha 
anélküli) márka ezüstöt. Inti a prépostot, hogy arról ne rendelkezzen. D. 
apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. Kal. Oct., pápasága 2. 
évében. [1343.] A csanádi prépostnak, a csanádi éneklőkanonoknak és 
Guillermus de Pusterla milánói kanonoknak, pápai káplánnak: a java-
dalmat minden joggal és tartozékkal adják át Jánosnak, vezessék be an-
nak tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. 187r-v. (Df. 292 350.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 72. 344v-345r. (Df. 292 716.) 
 
[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Mátyás [fia:] László váradi klerikusnak a váradi püs-
pök adományozásához tartozó, Várad városban v. a váradi egyház-
megyében levő javadalmat rezervál, aminek éves bevétele nem haladja 
meg a 20 (ha a javadalom lélekgondozással jár), ill. 15 (ha anélküli) márka 
ezüstöt. Inti a püspököt, hogy arról ne rendelkezzen. Lászlónak a váradi 
egyházbeli Szt. Kozma és Damján-magistratus okán Várad város közelé-
ben szőlője van örökjavadalomként, de arról le kell mondania, ha a fenti 
javadalomba bevezetik. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, 
XIV. Kal. Oct., pápasága 2. évében. [1343.] A pozsonyi prépostnak, a 
váradi Szt. Mária-kisebb egyház prépostjának és a veszprémi egyház-
megyei óbudai egyház éneklőkanonokának: a javadalmat minden joggal 
és tartozékkal adják át Lászlónak, vezessék be annak tulajdonába és 
jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. 231v-232r. (Df. 292 353.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 72. 413r-v. (Df. 292 716.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 63–64. 
 
[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] a pozsonyi néhai Albert fia: Péter esztergomi egyház-
megyei klerikusnak az óbudai Szt. Péter-egyház prépostja adományozá-
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sához tartozó veszprémi egyházmegyei javadalmat rezervál, aminek éves 
bevétele nem haladja meg a 20 (ha a javadalom lélekgondozással jár), ill. 
15 (ha anélküli) márka ezüstöt. Inti a prépostot, hogy arról ne rendelkez-
zen. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. Kal. Oct., pápa-
sága 2. évében. [1343.] A veszprémi püspöknek, az esztergomi prépost-
nak és a zágrábi egyházmegyei csázmai prépostnak: a javadalmat min-
den joggal és tartozékkal adják át Péternek, vezessék be annak tulajdoná-
ba és jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. 264r-v. (Df. 292 354.) 
 
[1343.] szept. 18. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] Vylok-i néhai Péter [fia:] Balázs pécsi egyházmegyei 
papnak a kalocsai érsek adományozásához tartozó, Kalocsa városban v. a 
kalocsai egyházmegyében levő javadalmat rezervál, aminek éves bevétele 
nem haladja meg a 25 (ha a javadalom lélekgondozással jár), ill. 18 (ha 
anélküli) márka ezüstöt. Inti az érseket, hogy arról ne rendelkezzen. D. 
apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. Kal. Oct., pápasága 2. 
évében. [1343.] A pécsi és veszprémi püspöknek, valamint az esztergomi 
egyházmegyei pozsonyi prépostnak: a javadalmat minden joggal és tar-
tozékkal adják át Péternek, vezessék be annak tulajdonába és jövedelmei-
be. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 75. 563r-v. (Df. 292 719.) 
 
[1343.] szept. 20. Villanova 
[VI. Kelemen pápa] jóváhagyja István csanádi electus kérését, hogy a 
csanádi egyházmegyében és Csanád (Cenad) városban minden világi és 
szerzetesi egyháztól, valamint azon személyektől, akik javadalmakkal 
bírnak, egyszeri adományt (caritativum subsidium) szedjen be a csanádi 
egyház szükségeire és püspöki feladatai költségeire. D. apud 
Villamnovam, avignoni egyházmegye, XII. Kal. Oct., pápaságának 2. 
évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. 95r. (Df. 292 375.) 
 
[1343. okt. 13. Visegrád] 
Miklós nádor királyi parancsból elhalasztja Vízkereszt nyolcadára [jan. 
13.] azt a pert, amit Budur fia: Miklós Perdvey ügyében viselt Szt. Mihály 
nyolcadán [okt. 6.] Heim fia: Heim és Heim fia Pál fiai: János, Benedek, 
Miklós és Balázs ellen. 
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R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 85. (Körmendi lt. Acta Heimiana 85. alap-
ján, ezen dátummal.) 

 
[1343.] okt. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápának] elpanaszolták a veszprémi egyházmegyei budai 
(Buda montis Pestiensis) Szt. Mária-egyház plébánosa nevében, hogy a 
domonkos, ferences, ágostonos remete és karmelita rendi testvérek a 
plébánosnak jogtalanságokat okoznak. Ezért a pápa utasítja a Wisegrad-i 
Szt. András apostol-, a Kana-i Mindenszentek- és a veszprémi egyház-
megyei Pelis-i monostor apátját, hogy legyenek a plébános jogvédői és 
bírói, nevezettek ellenében védjék meg őt, a vonatkozó pápai dekrétu-
mokat tartassák be a mondott testvérekkel, akik a plébánosnak ne okoz-
zanak kárt és jogtalanságokat. Az apátok hozzanak ítéleteket, a zaklató-
kat és lázadókat egyházi fenyítékkel csitítsák. D. Avinione, III. Id. Oct., 
pápasága 2. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 184r-v. (Df. 292 338.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 73. 361r-362r. (Df. 292 717.) 
 
[1343.] okt. 21. Avignon31 
[VI. Kelemen pápa] kinyilvánítja, hogy mivel Chwrna-i Lőrinc [fia:] Ist-
ván a kalocsai egyházmegyei bácsi kanonokságot, prebendát és olvasó-
kanonokságot, Guillelmus, a S. Maria in Cosmedin kardinális diakónusa 
pedig az erdélyi fehérvári főesperességet el akarják cserélni egymással és 
ezekről lemondtak, kérésükre ezen főesperességet minden joggal és tar-
tozékkal Istvánnak adja, a fehérvári egyház statutumai és szokásai ellené-
re is. D. Avinione, XII. Kal. Nov., pápasága 2. évében. [1343.] Az egri 
prépostnak: Istvánt a fehérvári egyházban fogadtassa el főesperesnek, és 
vezesse be őt a főesperesség tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 161. 92v-93r. (Df. 292 356.) 
 
[1343.] nov. 4. Avignon 
[VI. Kelemen pápától] kérte Magyaro.-i (U) Beatrix, a Vienne-i dauphin 
felesége (dalphina), hogy halála esetén gyóntatója neki meggyónt vétkei-
re teljes bűnbocsánatot adhasson. A pápa a kérést jóváhagyja. D. 
Avinione, II. Non. Nov., pápasága 2. évében. [1343.] 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 55. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 5. 20v. alapján.) 
 

                                                 
31 Supplicatio: 711. szám. 
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[1343.] nov. 12. Avignon32 
[VI. Kelemen pápa] annak érdekében, hogy a Szt. István hitvalló, 
Magyaro. (V) néhai királya tiszteletére alapított zágrábi egyházat a hívek 
felkeressék, minden meggyóntnak, akik Szt. István, valamint Magyaro. 
néhai másik két királya [!]: Szt. László és Szt. Imre ünnepén azt megláto-
gatják, alkalmanként 1 év és 40 nap bűnbocsánatot ad. D. Avinione, II. Id. 
Nov., pápasága 2. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 316r. (Df. 292 342.) = ASV. Reg. Aven. Vol. 

76. 149v. (Df. 292 720.) 
 
[1343.] nov. 12. Avignon33 
[VI. Kelemen pápa] Jakab zágrábi püspöknek a kérésére engedélyezi, 
hogy egyházi rendeket fel nem vett, nőtlen, alkalmas és esküt tett két 
személyt jegyzőnek nevezzen ki. D. Avinione, II. Id. Nov., pápasága 2. 
évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 145r. (Df. 292 336.) = ASV. Reg. Aven. Vol. 

73. 284v. (Df. 292 717.) 
 
[1343.] nov. 13. Avignon34 
[VI. Kelemen pápa] János [fia:] Fülöp zágrábi egyházmegyei klerikusnak 
a zágrábi püspök adományozásához tartozó javadalmat rezervál, aminek 
éves bevétele nem haladja meg a 30 (ha a javadalom lélekgondozással 
jár), ill. 20 (ha anélküli) márka ezüstöt. Inti a püspököt, hogy arról ne 
rendelkezzen. D. Avinione, Id. Nov., pápasága 2. évében. [1343.] A zág-
rábi prépostnak, az esztergomi egyházmegyei pozsonyi Szt. Márton-
egyház prépostjának és a zágrábi egyházbeli Gerche-i főesperesnek: a 
javadalmat minden joggal és tartozékkal adják át Fülöpnek, vezessék be 
annak tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. 312v-313r. (Df. 292 332.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 75. 412r-v. (Df. 292 719.) 
 
[1343.] nov. 16. Avignon 
[VI. Kelemen pápának] elpanaszolták az ágostonos remete rend generalis 
perjele és testvérei: bár IV. Kelemen pápa megengedte a domonkos rend 
mesterének és testvéreinek, valamint a ferences rend generalis-ának és 

                                                 
32 Supplicatio: 752. szám. 
33 Supplicatio: 753. szám. 
34 Supplicatio: 757. szám. 
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testvéreinek, hogy senki sem építhet a domonkos és a ferences egyházak-
tól számított 300 canna távolságon belül monostort, egyházat v. 
oratorium-ot, de mivel ezen engedély nagy skandalumhoz vezetett, a 
távolságot a pápa 150 canna-ra csökkentette. Ám mivel a remete testvé-
reket a Voylac-i és más Magyaro.-i (U) helyek elfoglalásában a ferencesek 
és a domonkosok zaklatják az első pápai engedélyre hivatkozva, elhall-
gatva annak módosítását, ezért a remete testvérek kérték a pápát, hogy 
ennek elkerülésére érdekében írja át nekik bullájában IV. Kelemen pápa 
oklevelét a távolság megváltoztatásáról. A pápa a kérést teljesíti. D. 
Avinione, XVI. Kal. Dec., pápasága 2. évében. [1343.] 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 56–57. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 5. 70r. alapján.) 
 
[1343.] nov. 23. Avignon35 
[VI. Kelemen pápa] a veszprémi egyházmegyei, Wissegrad melletti ben-
cés rendi Szt. András-monostor apátja és konventje kérésére – monosto-
ruknak emberemlékezet óta vannak műveletlen és elhagyatott földjei, 
amik így szinte semmi hasznot nem hoznak, és mivel ezeket meg akarják 
művelni, e földek mentesüljenek a tizedfizetés alól – beleegyezik, hogy 
azon földek után, amiket saját költségükön megművelnek, nem kell tize-
det fizetniük. D. Avinione, IX. Kal. Dec., pápasága 2. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 255v-256r. (Df. 292 340.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 76. 100r-v. (Df. 292 340.) 
R.: Mon. Vat. Slov. III/2. 71. 
 
[1343.] nov. 23. Avignon36 
[VI. Kelemen pápa] annak érdekében, hogy a veszprémi egyházmegyei, 
Wissegrad melletti bencés rendi Szt. András-monostort a hívek felkeres-
sék, minden meggyóntnak, akik Szt. András, Szt. Benedek és a monostor 
felszentelésének ünnepén és ezek oktáváin azt meglátogatják, alkalman-
ként 1 év és 40 nap bűnbocsánatot ad. D. Avinione, IX. Kal. Dec., pápasá-
ga 2. évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 295v. (Df. 292 341.) 
 
 
 
 

                                                 
35 Supplicatio: 782. szám. 
36 Supplicatio: 785. szám. 
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[1343.] nov. 23. Avignon37 
[VI. Kelemen pápának] elpanaszolta a veszprémi egyházmegyei, 
Wissegrad melletti bencés rendi Szt. András-monostor apátja és konvent-
je, hogy a monostorhoz tartozó egyházakat, kápolnákat, falvakat, erdő-
ket, szőlőket, réteket, malmokat, halászóhelyeket, tavakat, birtokokat, 
jogokat, joghatóságokat, census-okat, jövedelmeket és javakat egyházi és 
világi személyek és testületek elfoglalták, őket zaklatják, nekik jogtalan-
ságokat okoznak. Ezért kérésükre a pápa számukra a pécsi, egri és nyitrai 
püspököt 3 évre jogvédőknek nevezi ki, akik a jogtalanságokat és kár-
okozásokat ne engedjék, a mondottak visszaadására a bitorlókat (bármi-
lyen méltóságúak, helyzetűek, rendűek v. állapotúak is legyenek) kény-
szerítsék, és velük szemben egyházi fenyítékkel járhatnak el, akár világi 
karhatalmat is segítségül hívva. D. Avinione, IX. Kal. Dec., pápasága 2. 
évében. [1343.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 173r-v. (Df. 292 337.) = ASV. Reg. Aven. 

Vol. 73. 336v-337r. (Df. 292 717.) 
 
1343. dec. 6. 
A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről szombatvásárhelyi (locus 
fori sabbati) jobbágyuk, András fia: Dénes a fiaival: János litteratus-al, 
Mihállyal és Andrással, …….. fia: Benedek, …….. Zewlews-i Benedek fia: 
Mihály a feleségével: Margittal és leányaival, Kovács (Faber) Péter özve-
gye: Rusen…. a leányával: Ágotával, és Chephy-i Perewchel fiai: Bakow 
és Domokos (akikhez a …….. hatodrésze jutott törvényesen), másrészről 
Jakab …… az ura, Wasary-i Miklós néhai vajda fia: Bekew mester [nevé-
ben], és előbbiek megvallották, hogy a Hewyo folyón a káptalan al-
őrkanonoka: Mi[hály] malma felett levő, őket közös jogon illető egykere-
kű malmukat, az ahhoz tartozó telekkel (fundus seu curia), szántóföldek-
kel, egy irtásos (extirpatum) kaszáló egy részével és más haszonvételek-
kel, azon szabadsággal (libertas), amivel a káptalan jobbágyai malmaikat 
a káptalan földjein birtokolják, Bekew mesternek és örököseinek eladták 
szavatosság vállalásával 22 márkáért (mely összeget Bekew önmaga, a 
frater-ei nélkül fizette ki nekik). Az eladáshoz a káptalan jelenlévő őr-
kanonoka, Gergely a beleegyezését adta. Erről a káptalan függőpecsétjé-
vel ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. Nicolai, 
a. d. 1343., amikor Bertrand kardinális prépost, László mester olvasó-, 
Fülöp mester éneklő-, Gergely mester őrkanonok. Arenga. 

                                                 
37 Supplicatio: 786. szám. 
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E.: Dl. 5269. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 61. 20.) Hiányos. 
Alul díszesen chirographált (ABC). Függőpecsét és vörös fonata. 

 
[1343.] dec. 26. Avignon38 
[VI. Kelemen pápa] levelével az egri egyházmegyei mislyei (Mislensis) 
egyház megüresedett prepositura-ját Orbán [fia:] Miklósnak biztosította, 
akinek emiatt a veszprémi egyházmegyei, fehérvári (Alba regalis) Szt. 
Miklós-egyházban bírt, lélekgondozással járó magistratus-a v. rectoria-ja 
meg fog üresedni, ha Miklóst a prepositura tulajdonába bevezetik. Ezért 
a pápa ezen, a veszprémi püspök adományozásához tartozó magistratus-t 
minden joggal és tartozékkal Çothmar-i [!] (dict.) néhai János fia: Péter-
nek rezerválja, intve a püspököt, hogy arról ne rendelkezzen. Mindez 
érvényes annak ellenére is, hogy Péternek kanonoksága van az erdélyi 
egyházban, prebenda reményével. D. Avinione, VII. Kal. Jan., pápasága 2. 
évében. [1343.] A pécsi püspöknek és az esztergom-előhegyi Szt. Tamás-
egyház prépostjának: a magistratus-t minden joggal és tartozékkal adják 
át Péternek, vezessék be annak tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra.  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. 224r-v. (Df. 292 352.) 
 
1343. 
Az erdélyi (Albensis Transsilvanae) káptalan előtt Péter és János, 
szentiváni (S. Ioannes ~ Szent János) nemesek felosztották ottani birtok-
részeiket.  
R.: Erdélyi okm. III. 176. szám. Eszerint bejegyzés a Bodoni család egyko-

ri lt.-ának XVIII. századi elenchusában, nr. 474. Erdélyi Nemzeti Mú-
zeum Lt.-a, Kolozsvár. 

                                                 
38 Supplicatio: 839. szám. 
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OL-adatbázis szerinti 1343-as 
keltezés, kiadó39 

Jelzet Javítás/pontosítás v. meg-
jegyzés 

jan. 8., fehérvári káptalan Dl. 3439. 1342. dec. 7. v. utána, l. 
Anjou-oklt. XXVI. 717. szám 

jan. 31., Pál országbíró (2 db) Dl. 38 154. a jelzet alatt csak 1 ilyen 
oklevél van 

febr. 5. után, pozsonyi kápta-
lan 

Dl. 25 805. febr. 15. v. utána 

febr. 27., ismeretlen Df. 230 387. István marócsai comes, 
nagykemléki várnagy,  
István marócsai comes 
terrestris 

márc. 2., Bruck an der Leitha-i 
konvent 

Df. 238 345. nincs magyar vonatkozása 

márc. 5., turóci konvent Df. 283 070. ápr. 29. 
márc. 18., VI. Kelemen pápa Df. 207 181. 1344. márc. 18. 
márc. 19. után, tihanyi kon-
vent 

Dl. 66 624. márc. 13. után, fehérvári 
káptalan 

márc. 21., esztergomi kápta-
lan 

Dl. 76 694. márc. 22. 

márc. 30. után, budai káptalan Dl. 66 663. márc. 31. 
márc. 31., VI. Kelemen pápa Df. 292 334. 1344. márc. 31. 

(nincs magyar vonatkozása) 
1343. ápr. 13. körül, ismeret-
len hiteleshely 

Df. 252 592. ? konvent, ápr. 6. körül  

ápr. 13., budai káptalan Dl. 99 568. ápr. 10. 
ápr. 14., Vid nyitrai püspök Dl. 31 245. jún. 5. 
ápr. 18., Pál országbíró Dl. 40 907. ápr. 4. 
ápr. 21., győri káptalan (2 db) Dl. 65 499. a jelzet alatt csak 1 ilyen 

oklevél van 
ápr. 22., I. Lajos király Dl. 51 223. ápr. 20. 
máj.1., Pál országbíró Df. 285 816. máj. 1. után  
máj. 12. előtt, egri káptalan Dl. 40 909. [jan. 8.]  
máj. 12., Miklós nádor Df. 274 038. máj. 15. 

                                                 
39 Ha az oklevél pontos(abb) napi dátuma más forrás alapján volt megállapítható, azt 

szögletes zárójelek között tüntettem fel, a más évbe tartozó okleveleket pedig vastagítottam.  
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máj. 13., I. Lajos király Dl. 3126.  
Dl. 3138. 

máj. 12. 

máj. 13., Marcali Imre verőcei 
ispán 

Dl. 76 701. 1443. máj. 14. 

máj. 19., Miklós nádor Dl. 640. 
Dl. 641. 

máj. 16. 

máj. 19.–1344. máj. 18.,  
VI. Kelemen pápa 

Df. 292 717. valószínűleg 1344. febr. 19.  
(supplicatio-ja ekkori, l. Anjou-
oklt. XXVIII. 145. szám) 

máj. 29. után, ismeretlen 
hiteleshely 

Dl. 51 233. jászói konvent 

jún. 5., Chormai Milota Df. 286 280. nincs magyar vonatkozása 
jún. 8., Pál országbíró Dl. 94 901. jún. 8–aug. 1. között, l. 

Anjou-oklt. XXVIII. 366. szám 
jún. 11., Péter erdélyi alvajda Dl. 107 453. csak éves dátumú, László 

erdélyi alvajda 
jún. 22., Pál országbíró (2 db) Df. 209 751. a jelzet alatt csak 1 ilyen 

oklevél van 
jún. 24. körül, I. Lajos király Df. 269 952. aug. 29. 
jún. 24., Pál országbíró Df. 233 634. nov. 27. 
jún. 25., Tamás pozsonyi ka-
nonok 

Df. 248 984. jún. 26. 

jún. 30., jászói konvent Df. 219 454. júl. 1. 
jún. 30., I. Lajos király Dl. 1926. jún. 27. 
júl., szepesi káptalan Dl. 3126. 

Dl. 3138. 
1344. júl. 1. után, l. Anjou-
oklt. XXVIII. 481. szám 

júl. 1., csázmai káptalan Dl. 35 187. jún. 1. 
júl. 8., garamszentbenedeki 
konvent 

Dl. 3602. 1383. v. 1393. júl. 8. 

júl. 22. után, fehérvári káptalan Dl. 40 908. júl. 15–22. között, l. 521. szám 
júl. 28., váradi káptalan Df. 277 297. júl. 29. 
aug. 3., I. Lajos király Df. 265 538., 

265 539. 
1363. aug. 3. 

aug. 5., budai káptalan Df. 248 303. júl. 30–aug. 8. között, l. 629. 
szám 

aug. 8., Abaúj megye Dl. 94 901. aug. 1–8. között, l. Anjou-
oklt. XXVIII. 366. szám 

aug. 17., veszprémi káptalan Df. 208 499. aug. 22. 
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szept. 14., Farioli Jakab köz-
jegyző 

Df. 218 552. nincs magyar vonatkozása 

okt. 4., Miklós nádor Dl. 13 470. okt. 5. 
okt. 5., Péter erdélyi alvajda Df. 255 005. okt. 10. 
okt. 6., jászói konvent (2-2 db) Df. 265 538., 

265 359. 
1363. okt. 6. 

okt. 9., VI. Kelemen pápa Df. 291 801. okt. 8. 
okt. 14., Miklós nádor Df. 247 981. okt. 21. 
okt. 17., Miklós nádor Df. 219 455. okt. 31. 
okt. 24., Miklós nádor Dl. 893., 

894. 
okt. 28. 

nov. 8., Zemplén megye Df. 268 350. nov. 10. 
nov. 12., I. Lajos király Df. 265 358., 

265 359. 
1363. nov. 12. 

nov. 26., Miklós nádor Df. 254 245. nov. 27. 
nov. 28., kapornaki konvent Dl. 6861. nov. 23. 
nov. 29., jászói konvent Df. 265 358., 

265 359. 
1363. nov. 29. 

dec. 16., Kristóf közjegyző Dl. 107 447. nincs magyar vonatkozása 
dec. 20., győri káptalan Dl. 61 416. 1403. dec. 27. 
1343., ? konvent Df. 287 451. budafelhévízi konvent 
1343., budai káptalan Dl. 77 066. jún. 26. 
1343., Domokos esztergomi 
vikárius 

Dl. 11 616. márc. 17. 

1343., Erzsébet királyné Dl. 3294. máj. 1. előtt 
1343., kolozsmonostori kon-
vent 

Df. 257 548. júl. 1. v. utána 

1343., I. Lajos király Dl. 56 585., 
56 586. 

[jan. 14.] 

1343., I. Lajos király Df. 233 780. [jan. 7.] 
1343., I. Lajos király Df. 252 592. ápr. 6. körül 
1343., I. Lajos király Df. 267 861. [ápr. 20.] 
1343., I. Lajos király Df. 282 944. ápr. 24. 
1343., Miklós nagykemléki 
várnagy 

Df. 230 382. márc. 11. 

1343., Miklós nádor Dl. 98 296. szept. 22. v. utána 
1343., Miklós nádor Df. 264 405. [dec. 6.] 
1343., Miklós nádor Df. 287 451. [szept. 27.] 
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1343., nyitrai káptalan Dl. 5267. 1363. nov. 22., szepesi káptalan 
1343., Pál országbíró Dl. 69 966. [aug. 2.] 
1343., Péter plébános Df. 248 222. okt. 8. 
1343., somogyi konvent Dl. 49 261. aug. 1. előtt 
1343., szepesi káptalan Dl. 6859. nov. 16. 
1343., szepesi káptalan Dl. 84 287. a jelzet alatt nincs ilyen 

oklevél 
1343., turóci konvent Df. 249 703. [ápr. 29.] 
1343., vasvári káptalan Dl. 91 370. máj. 13. v. utána 
1343., zalai konvent Dl. 3294. máj. 1. előtt 
1342–1349., Pál országbíró Df. 248 307. [1343. aug. 16.] 
1342–1349., budai káptalan Df. 248 307. [1343. aug. 28.] 
 

Végül (mivel a fenti táblázat másképp túlzottan hosszúra nyúlt 
volna), az OL-adatbázisban levő, de magyar vonatkozással nem bíró, így 
a kötetben és jelen munkában sem szereplő VI. Kelemen pápa-oklevelek 
listája, folyamatos felsorolásban:  

Df. 291 153.: máj. 21.; 291 216.: dec. 5.; 291 217.: nov. 13.; 291 218.: 
júl. 17. (a lista szerint 3 db, de csak 1 ilyen van a jelzet alatt); 291 219.: aug. 
25.; 291 796.: jún. 8. (2 db), aug. 8. (2 db); 291 797.: júl. 13., júl. 17.; 291 798.: 
júl. 26.; 291 801.: okt. 9., okt. 10. (2 db); 291 803.: okt. 25. (4 db); 291 804.: 
nov. 7., nov. 15. (2 db); 291 805.: nov. 16., nov. 17. (2 db); 291 806.: nov. 29. 
(3 db); 292 267.: jan. 10.; 292 268.: márc. 5.; 292 269.: máj. 7.; 292 272.: márc. 
8.; 292 280.: márc. 11., ápr. 24.; 292 285.: ápr. 28.; 292 301.: jan. 14.; 292 303.: 
nov. 27., nov. 30.; 292 310.: jún. 27.; 292 313.: aug. 28.; 292 323.: júl. 29.; 
292 331.: júl. 4.; 292 332.: máj. 19.; 292 334.: nov. 20.; 292 339.: jún. 9., júl. 15., 
aug. 24.; 292 340.: szept. 18., szept. 27., nov. 12., nov. 22.; 292 341.: nov. 24.; 
292 342.: nov. 13.; 292 343.: júl. 23.; 292 345.: szept. 9., szept. 30.; 292 348.: 
jún. 9., júl. 23.; 292 349.: szept. 27.; 292 351.: máj. 19.; 292 352.: okt. 22.; 
292 356.: júl. 21.; 292 359.: dec. 14.; 292 362.: aug. 31. (2 db), szept. 20.; 
292 363.: aug. 5.; 292 364.: júl. 2.; 292 365.: szept. 18.; 292 376.: júl. 16., aug. 1., 
okt. 22., nov. 6., nov. 12.; 292 377.: júl. 1., szept. 21.; 292 378.: okt. 7.; 292 379.: 
okt. 18. (2 db); 292 381.: szept. 19., okt. 28.; 292 385.: júl. 28.; 292 386.: máj. 
19., máj. 21. (2 db), máj. 22. (2 db), jún. 14. (2 db), jún. 19. (2 db), jún. 29. (2 
db), jún. 30., júl. 11.; 292 387.: jún. 19., júl. 11., júl. 14., aug. 24., szept. 9., 
szept. 20. (3 db), szept. 25. (2 db), okt. 17. (2 db)., okt. 18. (3 db), okt. 19., okt. 
24., okt. 30., nov. 6. (2 db), nov. 18., dec. 20. (2 db), dec. 27. (4 db), dec. 29.; 
292 389.: dec. 26.; 292 720.: máj. 18. 
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FERENC PITI 
Additions to the Volume XXVII of Series  

„Charters of the Angevin Era” (1343) 
  

The author of this article published his book 10 years ago in 
which almost 900 excerpts of charters illustrating the Hungarian Angevin 
era (1301–1387) can be found from the year of 1343.  

This study contains some excerpts of charters from that year 
which were unpublished in the above mentioned book, completing this 
way that one. 
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