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BEVEZETÉS, FORRÁSOK, 
RÖVIDÍTÉSEK





A KOLOZSMONOSTORI KONVENT FEJEDELEMSÉG KORI 
JEGYZŐKÖNYVEIRŐL

A kolozsmonostori bencés konventi hiteleshely regisztrumai Erdély középkori történeté-
nek vitathatatlanul leggazdagabb forrásai.1 A Jakó Zsigmond által két kötetben közzétett 
jegyzőkönyvek jelentőségét az is nagymértékben növeli, hogy az erdélyi káptalani hiteles-
hely középkori regisztrumainak csak töredékei maradtak fenn.2 A források fennmaradásának 
tekintetében valamivel jobb a helyzet a szekularizációt követő időszakban; az erdélyi fejedel-
mek fennhatósága alá került hiteleshelyek közül a gyulafehérvári káptalan és a kolozsmonos-
tori konvent protocollumai hiányosan ugyan, de ránk maradtak. E protocollumok gazdag 
anyaga, már a bejegyzések jellege miatt sem pótolhatja a nagyrészt elpusztult fejedelmi le-
véltárat, de feldolgozásuk jelentős mértékben elősegítheti egy olyan forrásbázis felépítését, 
amely alapján az Erdély kora újkori történetére vonatkozó kutatások megújulhatnak.

Minthogy a két erdélyi hiteleshely szekularizáció utáni története már részleteiben ismert,3 
most csak röviden foglaljuk össze a konventi hiteleshely működésében 1556 után bekövetke-
zett változásokat. A szerzetesek távoztával gazdátlanná vált intézményt két évtizednyi bi-
zonytalanság után az egykori apátság tőszomszédságában fekvő Kolozsváron szervezték újjá 
úgy, hogy a város biztonságot nyújtó falai közé valószínűleg 1575-ben szállított levéltárat a 
fejedelmi kincstárból fi zetett hivatalnokokra, a requisitorokra, a korabeli magyar megneve-
zés szerint káptalanokra vagy konventekre bízták. A város tisztes polgárai közül kikerült, 
olykor más, jelentősebb tisztségeket is viselő hivatalnokok lényegében ugyanúgy folytatták 
a hiteleshelyi tevékenységet és vezették a jegyzőkönyveket, mint ahogyan az korábban a 
bencés apátsági épületben, a konvent kancelláriáján folyt. Az átszervezés és a helyszínválto-
zás természetesen a protocollumok anyagában is kimutatható változásokat hozott. A polgár-
társaik által működtetett hiteleshely iránt a városiak bizalma is megnőtt, így egyre gyakrab-
ban fordultak ügyeikkel a requisitorokhoz, akik ugyanakkor a tágabb környék nemesi 
társadalmának az iratkibocsátás és -megőrzés terén jelentkező elvárásait is kielégítették.

A konventi hiteleshely 1575-ben történt újjászervezése után a kinevezett requisitorok a 
jegyzőkönyvvezetésben is a régi, megszokott módszerekhez tértek vissza. Ekkor viszont már 
inkább protocollum seu librum az utólag bekötött vagy gyakrabban külön ívfüzetekből, la-
pokból álló jegyzőkönyvkötegek megnevezése. A registrum és a protocollum terminus között 
tehát valójában nem jelentésbeli, hanem időbeli a különbség, minthogy a XVI. századtól 
kezdve inkább az utóbbi megnevezés volt használatos.4 Az 1576-tól fennmaradt négy XVI. 
századi jegyzőkönyv a szövegmegőrzés tekintetében a legfejlettebb típusba tartozik.5 Ezeket 
valójában másolatkönyveknek is nevezhetnénk, hiszen többnyire szinte csonkítatlan szövegű 
oklevélmásolatokat tartalmaznak, tehát a protocollumba való bemásolásra a kész tisztázatról 
a kézbesítés előtt, illetve utólag a teljes szövegű fogalmazványokról kerülhetett sor. Ezt bizo-

1 A konvent középkori történetéről és jegyzőkönyveiről bővebben l. KmJkv I. 19–159. 
2 ErdKápJkv VIII. 1. 10–11.
3 L. Bogdándi: Kolozsmonostori konvent; Gálfi : Levélkeresők.
4 KmJkv I. 133. (1. jegyzet).
5 Vö. KmJkv I. 139–140.
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nyítja a bejegyzések gyakran felbomlott időrendje, illetve a viszonylag kisszámú javítás. 
Olykor ezeket a fogalmazványokat nem másolták be, hanem egyszerűen besorolták a proto-
collum lapjai közé. Erre utalnak az ilyen fogalmazványok lapszélein olvasható megjegyzé-
sek: „Signatura est. Tantum modo nondum expeditae.”6 Az utólag érvénytelenített bevalláso-
kat áthúzták, esetenként pedig széljegyzetben jelölték a visszavonás tényét: „Cassatae et 
annihilatae”,7 de azt is, ha a bejegyzést csak tévedésből érvénytelenítették: „Non invalida-
tum, nec cassatum sed in vigore relictum. Ex ignorantia fuit extinctum, sed tamen in vigore 
est per omnia.”8

A kolozsmonostori konvent középkori gyakorlatában a protocollumvezetés nem volt 
olyan változatos és bonyolult,9 mint ahogyan azt Kumorovitz a leleszi konvent kapcsán leírta. 
Ott a XVI. század elejétől három csoportját különböztették meg a jegyzőkönyveknek: a tulaj-
donképpeni protocollumokat, a tanúvallatásokról vezetett regisztrumokat és a fassiókról fel-
vett jegyzetek regisztrumait.10 A szekularizációt követően vélhetően a requisitorok is kísérle-
teztek az inquisitiókról kelt jelentések külön jegyzőkönyvbe való vezetésével,11 de utóbb nem 
folytatták ezt a gyakorlatot, hanem ezek szövegét is bemásolták a bevallások közé. A jegyző-
könyvek nagy része tartalmilag fassionális protocollum, tehát főként a felek bevallásainak 
hosszabb-rövidebb szövegeit tartalmazza. A gyulafehérvári hiteleshelyhez képest is ritkáb-
ban vezették be a külső hiteleshelyi tevékenységről kelt jelentéseket. Ezeket nagy valószínű-
séggel inkább úgy őrizték meg, hogy a kézhez vett parancslevelet és azzal együtt az annak 
hátlapjára írott jelentés-fogalmazványt helyezték el a levéltárban.12

A protocollumvezetés módszerei Kolozsmonostoron már a középkor folyamán tökélete-
sedtek, de tévedés lenne azt gondolni, hogy a fejlettebb gyakorlat megjelenése véget vetett a 
kezdetlegesebb módszereknek.13 A szekularizáció előtti változások a requisitorok működése 
idején is megfi gyelhetők, de azok iránya fordított: a fejlettebb megoldások felől tartanak az 
egyszerűbbek és rendetlenebbek felé. Lényegében az 1620-as évek végéig a jegyzőkönyve-
ket másolatkönyveknek lehet tekinteni, tehát ezek töltik be leginkább azt a megőrző szerepet, 
melyet a protocollumoknak a hiteleshelyi gyakorlatban eredetileg szántak. A legegyszerűbb 
módszert a felek bevallásával egyidejűleg készített szűkszavú, csak a tárgy lényegét tartal-
mazó feljegyzések, a gyakran már magyar nyelven írott signaturák alkotják. A signaturákból 
hiányoznak a szokott formulák, ezek tulajdonképpen valamelyik requisitor által a bevalló 
vagy képviselője jelenlétében sebtében papírra vetett jegyzetek.14 A signaturák az oklevéla-
dási folyamat első munkaszakaszát képezték, amint az utólag hozzájuk fűzött megjegyzések-

  6 KmFJkv 672. sz. 
  7 Uo. 719. sz.
  8 Uo. 162. sz.
  9 KmJkv I. 136.
10 Kumorovitz: A leleszi konvent 19.
11 A VIII. protocollum többnyire attestatiókat tartalmaz, l. KmKonvLt, Protocolla, VIII. Hasonló 

félbemaradt kísérlet történt már 1549–50 körül is, vö. KmJkv I. 141.
12 A konvent levéltárában nagy számban maradtak fenn olyan mandatumok, melyek hátlapjára ve-

zették a jelentés fogalmazványát. Itt jegyezzük meg, hogy a jelentéseket a középkorban is hasonló 
módon őrizhették meg, ugyanis a középkori jegyzőkönyvekben is ritkán fordul elő relatio.

13 KmJkv I. 136.
14 KmFJkv 170, 200–201, 298, 752. sz.
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ből kiderül. A bevalláskor az ügyfél rögtön kifi zethette a levélváltság díját, vagy azt később-
re, az oklevél átvételének idejére is halaszthatta.15 Olykor a bevallás felvétele és az oklevél 
kiállítása között hosszabb idő is eltelhetett. Nem lehet véletlen, hogy a signaturák nagyobb 
számban való megjelenése nagyjából egybeesik azzal az időszakkal, melytől kezdve a feje-
delmi hatalom egyre inkább saját szolgálatába állította a requisitorokat. Már Bethlen Gábor 
fejedelemsége idején megesett, majd azután egyre gyakrabban fordult elő, hogy az oklevelet 
igénylő ügyfél csak az egyik levélkeresőt találta hivatalául is szolgáló kolozsvári otthonában, 
így az – ügyvédvalláson kívül – semmilyen oklevelet nem adhatott, hanem az ügyről rövid 
jegyzetet írt saját jegyzőkönyvébe vagy egy papírszeletre, és ennek alapján requisitortársai 
visszatérte után állították ki a tisztázatot. A requisitor egyenesen a protocollumba is fogal-
mazhatta az oklevélszövegeket, ilyenkor a bevezető formulákat és az oklevéladó megnevezé-
sét elhagyta, és többnyire a dátummal, nos vagy quod szócskával kezdte, majd rátért az ügy-
re. A fogalmazványok könnyen felismerhetők, ugyanis tele vannak sorközi javításokkal és 
betoldásokkal, amiért olvasatuk is nehézkes. Az elkészült fogalmazványt legalább két requi-
sitor jelenlétében felolvasták, és a becsúszott hibákat ilyenkor javították.16 Ilyen szövegeket 
még a középkori jegyzőkönyvek üresen maradt lapjaira is másoltak.17

Az, hogy a signaturákat, fogalmazványokat vagy teljes szövegű bejegyzéseket mennyire 
részletesen és fi gyelmesen szerkesztették, nagymértékben függött a protocollumot vezető 
levélkereső képzettségétől, rendszeretetétől és igényességétől. A lelkiismeretesebbek bejegy-
zéseik élén címszerűen néhány szóban utaltak a szöveg tartalmára, a hanyagabbak ezt gyak-
ran elmulasztották, és ezért utólag mások pótolták ezt a hiányosságot. A kézírások és más 
adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a hivatalban levő három (vagy alkalman-
ként két) levélkereső mindegyike vezette a jegyzőkönyveket. A requisitor a sajátjának tartott 
protocollumhoz olykor címlapot készített,18 a kötetet pedig valószínűleg lakásán őrizte.19 Tá-
vollétében vagy halála után a bejegyzések vezetését társai folytatták, ezért egy-egy köteten 
belül több kéz írása is előfordul. Ez a jegyzőkönyvvezetési módszer nagymértékben befolyá-
solta egy-egy kötet jellegét, hiszen a requisitor hozzáállásán sok minden múlott. A történetíró 

15 Az oklevél díjának kifi zetéséről néhányszor lapszéli jegyzetből is értesülünk, l. KmFJkv 460, 
462–463. sz. 

16 KmFJkv 317, 777. sz.
17 L. a DL 36406 jelzetű regisztrumkötet 78–87. lapjait, ahol az 1602 táján összeállított helységnév-

mutató mellett a konvent előtt 1601–1602 között tett bevallások fogalmazványait is olvashatjuk. L. még 
KmJkv I. 157.

18 Pl. „Protocolon Conventus Monasterii beatae Mariae Virginis de Colosmonostra annorum 1616, 
1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622. Stephano Zeoleosi de Colosvar, requisitore eiusdem conventus 
inchoatum” (KmKonvLt, Protocolla XX. belső címlap); „Protocollum R. 1656–1661 domini Valentini 
Benkeo” (KmKonvLt, Protocolla XXXVI. belső címlap).

19 Tordai Péter levélkereső 1634 márciusában kelt levelében arra kérte Pécsi János requisitor társát, 
hogy „ne neheztellye néha néha házamhoz tekinteni interim. Kegyelmedet ezen is kérem, hogy Lazar 
Istvánné asszonyom newére írjon kegyelmed cum declaratione egy procuratoriat, az új prothocolumban 
beírtam […], az boltban vagyon az prothocolum, s kegyelmed adgya Pál deák uram kezében, én is mást 
szolgálok kegyelmednek éretthe.” (KmKonvLt, Miscellanea II. f. 33.) 
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Szalárdi János még a zűrzavaros, nehéz időkben is törekedett arra, hogy rendezett, áttekint-
hető és olvasható jegyzőkönyvet hagyjon az utókorra.20

Mint korábban említettük, a protocollumokba vezetett kivonatos bejegyzések nyelve oly-
kor magyar volt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a bevalláskor felvett adatok alapján kiál-
lított oklevél is magyar nyelvű lett volna, a tisztázatok között ugyanis még nem találtunk 
magyarul megfogalmazott oklevelet. Arra viszont már a XVI. század végétől számos példa 
van, hogy az írásban beadott, magyar nyelvű bevallást latin keretbe foglalták. A protocollu-
mokba bemásolt inventariumok és tanúvallatások esetében azonban egyértelmű az anyanyel-
vű szövegek túlsúlya.

Az 1575-ben kelt instrukció a jegyzőkönyvek vezetését a requisitorok kötelességévé tet-
te.21 A ránk maradt protocollumanyag alapján úgy tűnik, hogy mindegyik levélkereső vezetett 
jegyzőkönyvet, de nem mindegyikőjük tette ezt egyformán lelkiismeretesen. A bejegyzések 
gyakran felbomlott időrendje arra vall, hogy az okleveleket nem időrend szerint másolták be 
vagy kötötték protocollumba, hanem számunkra ismeretlen szempontok alapján történt ezek 
válogatása. Gyulafehérvári analógiák alapján, illetve egy káptalani „belső használatra” ké-
szült, 1649–1653 közötti időszakban kelt bevallások fogalmazványait tartalmazó ívfüzet se-
gítségével következtethetünk a hiteleshelyi oklevéladás ügyrendjére, a bemásolás feltételei-
re.22 Ebből egyértelműen kiderült, hogy a káptalan előtt megjelenő ügyfelek bevallásairól az 
egyik levélkereső időrendi sorrendben rövid signaturákat vett fel, a főkáptalan conservator 
pedig lapszéli jegyzetekkel utasította kollégáit a szövegek protocollumba való másolására. 
Az oklevél bevezetését követően a felvett jegyzeteket kihúzták, és a lapszélen az eljárás díjá-
nak törlesztésére is utaltak. Minden jel szerint tehát a hiteleshelyi kiadványok közül csak 
azokat vezették be a protocollumokba, melyek esetében az oklevelet kérő fél igényelte a re-
gisztrálást, és kifi zette az ezért járó díjat.23

A konvent oklevéladó tevékenységének hanyatlásával párhuzamosan egyre fokozottab-
ban kerülnek előtérbe a megőrzés szempontjai. Már szekularizáció előtti, XVI. századi ada-
tok is a jegyzőkönyvek megnövekedett bizonyító erejéről vallanak,24 a XVII. században pe-
dig egy-egy protocollum királyi könyv jelleget öltött a nagy számban bemásolt nemesítés, 
címeradomány és hasonló jellegű kegynyilvánító oklevélszövegek miatt.25 1666-ban már 
Szalárdi János is bizonytalan volt, amikor a gyulafehérvári káptalannak az 1590-es években 
vezetett – a zűrzavaros időkben magánkézre került – egyik jegyzőkönyvét a konventhez hoz-
ták, hogy abból egy bejegyzést átírassanak. A kötetet az alábbi módon írta le: „certum quod-

20 KmKonvLt, Protocolla XXXVIII. – A protocollumok „herélőit” az egyik levélkereső az alábbi 
módon bírálta: „Nem kár volna ha egyébbel nem büntetni, legaláb kemény plagalassal a tenyerét meg-
plagalni, az ki így herélte s ezután is heréli ki a protocolumokból az tiszta papírossát, nem gondolván 
azoknak megvesztegetésekkel, külömben is rút durvájol kimiletlenől bánván vellek, nem gondolván, 
hogy azok nem csiak mostanra valók volnának, hanem posteritasokra nézve is kellene duralniok.” 
(KmKonvLt, Protocolla XXV. 82v.)

21 Bogdándi: Kolozsmonostori konvent 48.
22 GyfKáptLt, Protocolla, 52. doboz.
23 ErdKápJkv VIII. 1. 20.
24 KmJkv I. 140.
25 Ilyen jellege van pl. az utólag összeállított XXX. jegyzőkönyvnek, amely nagy számban tartal-

mazza az Apafi  Mihály által kiadott oklevelek másolatait.
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dam protocollum seu potius librum regium”.26 A két különböző kancellárián vezetett – egya-
ránt a megőrzés célját szolgáló – jegyzőkönyvtípus közötti választóvonal tehát lassan kezdett 
elmosódni.

A XIX. század végén és a XX. század elején még élt a köztudatban, hogy a kolozsmonos-
tori jegyzőkönyvek áttanulmányozása nélkül nem lehet alapos történeti feldolgozást végezni, 
ennek ellenére mégis kevesen használták fel a bennük foglalt adatokat. A szekularizáció után 
vezetett kötetekben módszeresen egyedül Tagányi Károly kutatott Szolnok-Doboka várme-
gye monographiájának összeállításakor.27 A világháborúkat követően viszont a protocollu-
mok szinte teljesen feledésbe merültek. Sokatmondó, hogy Trócsányi Zsolt Erdély központi 
kormányzati szerveit bemutató alapművében sem hasznosította az azokban fellelhető archon-
tológiai adatokat.28

Jelen kötet a konvent újjászervezését (1575) követően vezetett három hiteleshelyi jegyző-
könyv (MNL OL, F15: 7–9.), továbbá a XVII. század végéig fennmaradt protocollumokban 
teljes szöveggel vagy tartalmilag átírt és említett középkori és 1591. január 1-e előtti bejegy-
zések kivonatait tartalmazza. (Ez a magyarázata annak, hogy e kötet egy 1326. június 10-i 
oklevél kivonatával kezdődik, amely a requisitorok 1641. évi átiratában maradt fenn.) Ezek 
mellett kivonatolásra kerültek az F 15: 63, 64. jelzet alatt őrzött,29 többnyire az említett 9. 
jegyzőkönyvből származó protocollumtöredékek, illetőleg néhány, a konvent Metales állagá-
ban (F 20) fellelt töredék. Az általunk kivonatolt 1576–1590 közötti bejegyzéseket három 
konventi requisitor, Kolozsvári Márton, Szentiványi György és Balásfi  Ambrus vezette.30

A magyar nyelvű kivonatok szerkesztésekor az Erdélyi Történelmi Adatok sorozatban 
eddig megjelent regesztakiadványokban alkalmazott elveket követtük. A név- és tárgymutató 
is az említett kötetek gyakorlatát követi, azzal az eltéréssel, hogy a hivatalt viselő személyek 
neve után csupán azok a hivatalok vagy tisztségek szerepelnek, amelyekről e kötet anyagá-
ban említés történik.

E kiadvány néhai Jakó Zsigmond professzor kezdeményezésére az Erdélyi Múze-
um-Egyesület Kutatóintézetében készült. Köszönettel tartozom lektoraimnak, úgyszintén 
kedves munkatársamnak, Gálfi  Emőkének, aki a kötet mutatójának szerkesztésében segédke-
zett, valamint mindazoknak, akik a munkálatok során segítséget nyújtottak.

26 DF 257862. Utólag még két konventi jegyzőkönyvet is tévesen Izabella királyné királyi könyvé-
nek minősítettek, l. KmJkv I. 141, 158.

27 Kádár–Tagányi: Szolnok-Doboka.
28 Trócsányi: Központi kormányzat.
29 Vö. KmJkv I. 159.
30 Ez pl. az 1582. július 25-i bejegyzés elé írt címszerű feljegyzésből is kiderül: „In nomine Domini 

amen. Incipit protocolum anni 1582, in festo beati Jacobi apostoli per requisitores Martinum litteratum, 
Georgium litteratum a S. Joanne et Ambrosium Balasffy de Coloswar conscriptum.” L. KmFJkv 365. 
sz. Személyükre vonatkozóan bővebben l. Bogdándi: Kolozsmonostori konvent 74–78.
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AOkl = Anjou-kori oklevéltár. Documenta 
res Hungaricas tempore regum Ande-
gavensium illustrantia 1301–1387. 
Szerk. Kristó Gyula, Blazovich László, 
Géczi Lajos, Almási Tibor, Kőfalvi Ta-
más, Tóth Ildikó, Makk Ferenc, Piti Fe-
renc, Sebők Ferenc, Teiszler Éva, B. Ha-
lász Éva. I–XV, XVII, XIX–XXXIV, 
XXXVIII, XL, XLVI. Bp.–Szeged 
1990–2017.

Barabás Samu l. SzOkl
Bethlen: Erdély = Bethlen Farkas: Erdély 

története III. (1571–1594). Ford. Bodor 
András. Szerk. Jankovics József. Bp.–
Kvár 2004.

Bethlen: Historia = Wolffgangus de Bethlen: 
Historia de rebus Transsylvanicis. Editio 
secunda. Tomus secundus. Cibinii, 1782.

B. Halász Éva l. AOkl
Blazovich László l. AOkl
Bogdándi: Balásfi ak = Bogdándi Zsolt: A 

kolozsvári Balásfi ak. In: Református 
Szemle. Kvár 96(2003). 807–812.

Bogdándi: Kolozsmonostori konvent = Bog-
dándi Zsolt: A kolozsmonostori konvent 
a fejedelemség korában. Kvár 2012. (Er-
délyi Tudományos Füzetek 274.)

Bogdándi: Toronyai Máté = Bogdándi Zsolt: 
Toronyai Máté református püspökről. In: 
Református Szemle. Kvár 97(2004). 
329–331.

Bogdándi Zsolt l. még ErdKápJkv, KmFJkv
Borsa Iván l. ZsOkl
CDTrans = Codex diplomaticus Trans-

sylvaniae. Diplomata, epistolae et alia 
instrumenta litteraria res Trans sylvanas 
illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Okleve-
lek, levelek és más írásos emlékek Er-
dély történetéhez. Bevezető tanulmány-
nyal és jegyzetekkel regesztákban közzé-
teszi Jakó Zsigmond. (A III–IV. kötetet 

W. Kovács András és Hegyi Géza közre-
működésével). I–IV (1023–1372). Bp. 
1997–2014. (A Magyar Országos Levél-
tár Kiadványai II. Forráskiadványok 26, 
40, 47, 53.)

C. Tóth Norbert l. ZsOkl
DIR C = Documente privind istoria Români-

ei. C. Transilvania, veacul XI–XIII. vol. 
I–II. Veacul XIV. vol. I–IV. Red. Mihail 
Roller. Buc. 1951–1955.

DocRomHist = Documenta Romaniae His-
torica. C. Transilvania, vol. X–XV. Bu-
cureşti 1977–2006. (a DIR C sorozat vál-
toztatott című folytatása)

Erdélyi testamentumok II. = Erdélyi testa-
mentumok II. Erdélyi nemesek és főem-
berek végrendeletei. Válogatta, a beve-
zető tanulmányt írta és a jegyzeteket 
 összeállította Tüdős S. Kinga. Marosvá-
sárhely 2006.

ErdKápJkv = Az erdélyi káptalan jegyző-
könyvei I. 1222–1599. Mutatókkal és 
jegyzetekkel regesztákban közzéteszi 
Bogdándi Zsolt és Gálfi  Emőke. Kvár 
2006. (Erdélyi Történelmi Adatok VIII. 
1. Szerk. Jakó Zsigmond.)

ErdKirKv = Az erdélyi fejedelmek Királyi 
Könyvei I. 1569–1602. VII/1. János 
Zsigmond Királyi Könyve (1569–1570). 
VII/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve 
(1580–1581). VII/3. Báthory Zsigmond 
Királyi Könyvei (1582–1602). Mutatók-
kal és jegyzetekkel regesztákban közzé-
teszi Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász 
Anikó. Kvár 2003–2005. (Erdélyi Törté-
nelmi Adatok. VII. 1–3. Szerk. Jakó 
Zsigmond.)

Gálfi : Levélkeresők = Gálfi  Emőke: A gyula-
fehérvári hiteleshely levélkeresői (1556–
1690). Kvár 2015. (Erdélyi Tudományos 
Füzetek 283.)
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Gálfi  Emőke l. még ErdKápJkv
Géczi Lajos l. AOkl
Gulyás: Városfejlődés = Gulyás László Sza-

bolcs: Városfejlődés a középkori Mára-
marosban. Kvár 2014. (Erdélyi Tudomá-
nyos Füzetek 280.)

Gündisch, Gustav l. Ub
Hegyi Géza l. CDTrans
Hossu: Răstoci = Valer Hossu: Începuturile 

satului Răstoci. In: Acta Musei Porolis-
sensis 4/1980. 421–429.

Jakab: Dávid Ferenc = Jakab Elek: Egyház-
történelmi emlékek Dávid Ferencz élet-
rajzához. Második rész. Bp. 1879.

Jakab Elek l. még KvOkl
Jakó: Dézsma = Jakó Zsigmond: Adatok a 

dézsma fejedelemségkori adminisztráci-
ójához. Kvár 1945. (Erdélyi Történelmi 
Adatok V. 1.)

Jakó Zsigmond l. még CDTrans, KmJkv
Kádár–Tagányi: Szolnok-Doboka = Kádár 

József, Tagányi Károly, Réthy László, 
Pokoly József: Szolnok-Doboka várme-
gye monographiája. I–VII. Deés, 1901–
1905.

Kénosi–Uzoni I. = Kénosi Tőzsér János – 
Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius 
egyház története I. Ford. Márkos Albert. 
Bev. Balázs Mihály. S. a. r. Hoffmann 
Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Le-
hel. Kvár 2005.

KmFJkv = A kolozsmonostori konvent feje-
delemség kori jegyzőkönyvei I. (1326–
1590). Mutatókkal és jegyzetekkel re-
gesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt. 
Kvár 2018. (Erdélyi Történelmi Adatok 
X. 1. Szerk. Fejér Tamás.)

KmJkv = A kolozsmonostori konvent jegy-
zőkönyvei I–II. (1289–1556). Kivona-
tokban közzéteszi és a bevezető tanul-
mányt írta Jakó Zsigmond. Bp. 1990. (A 
Magyar Országos Levéltár Kiadványai 
II. Forráskiadványok 17.)

Kőfalvi Tamás l. AOkl

Kővár vidéke = Szentgyörgyi Mária: Kővár 
vidékének társadalma. (Értekezések a 
történeti tudományok köréből. Bp. 
56/1972.)

Kristó Gyula l. AOkl
Kumorovitz: A leleszi konvent = Kumoro-

vitz Bernát Lajos: A leleszi konvent ok-
levéladó működése 1569-ig. In: Turul 42 
(1928). 1–39.

KvOkl = Oklevéltár Kolozsvár történetéhez. 
Összegyűjtötte és szerkesztette Jakab 
Elek. II. Bp. 1888.

Lakatos Bálint l. ZsOkl
Makk Ferenc l. AOkl
Mályusz Elemér l. ZsOkl
Máramarosi diplomák = Mihályi János: Má-

ramaros vármegye története. I. kötet. 
Máramarosi diplomák a XIV. és XV. szá-
zadból. Máramaros-Sziget, 1900.

Mikó Gábor l. ZsOkl
Neumann Tibor l. ZsOkl
Oklevélkiállítás = A marosvásárhelyi okle-

vélkiállítás tárgymutatója. Székelyföldi 
művészeti év 1943/44. Összeállít. D. 
Biás István

PerényiLt = A Perényi család levéltára 
1222–1526. Közzéteszi Tringli István. 
Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár 
Kiadványai. II. Forráskiadványok 44.)

Piti Ferenc l. AOkl
Pokoly József l. Kádár–Tagányi: Szol-

nok-Doboka
Rácz Etelka l. ErdKirKv
Réthy László l. Kádár–Tagányi: Szol-

nok-Doboka
Sebők Ferenc l. AOkl
Simon: Privilegiile = Simon Zsolt: Privile-

giile inedite ale oraşului Târgu Mureş. 
Anuarul Institutului de Cercetări So-
cio-Umane „Gheorghe Şincai”. II. 
(1999). 236–260.

Szabó: Gyulay Pál = Szabó György: Abafáji 
Gyulay Pál. Bp. 1974. (Humanizmus és 
reformáció 3.)
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Szabó Károly l. SzOkl
Szádeczky Lajos l. SzOkl
Szalay I. = Szalay László: A magyar történe-

lemhez I. Pest, 1860.
Szász Anikó l. ErdKirKv
Székely: Unitária vallás = Aranyos Rákosi 

Székely Sándor: Unitária vallás történe-
tei Erdélyben. Kvár 1840.

Szentgyörgyi Mária l. Kővár vidéke
SzOkl = Székely Oklevéltár. Szerk. Szabó 

Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. 
I–VIII. Kvár–Bp. 1872–1934.

Tagányi Károly l. Kádár–Tagányi: Szol-
nok-Doboka

Teiszler Éva l. AOkl
Tóth Ildikó l. AOkl
Tringli István l. PerényiLt
Trócsányi: Központi kormányzat = Trócsá-

nyi Zsolt: Erdély központi kormányzata. 
1540–1690. Bp. 1980. (A Magyar Orszá-
gos Levéltár Kiadványai. III. Hatóság- és 
hivataltörténet 6.)

Tüdős S. Kinga l. Erdélyi testamentumok II.
TTár = Történelmi Tár. Évnegyedes folyó-

irat. Kiadja a Magyar Történelmi Társu-
lat közvetítése mellett a Magyar Tudo-

mányos Akadémia Történelmi Bizottsá-
ga. Bp. 1878–1911. 1911. 594–597: Gyu-
laffy László végrendelete. (Közli: Ks)

Ub = Zimmermann, Franz – Werner, Carl – 
Gündisch, Gustav: Urkundenbuch zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbür-
gen. I–VII. Hermannstadt– Buk. 1892–
1991.

Veress: Kakas István = Veress Endre: Zalán-
keményi Kakas István. Bp. 1905. (Ma-
gyar Történeti Életrajzok)

Veress: Báthory levelezése II. = Veress End-
re: Báthory István erdélyi fejedelem és 
lengyel király levelezése. II. (1576–
1586). Kvár 1944.

W. Kovács András l. CDTrans II–IV.
Werner, Carl l. Ub.
Zimmermann, Franz l. Ub
ZsOkl = Zsigmondkori oklevéltár. Szerk. 

Mályusz Elemér, Borsa Iván, C. Tóth 
Norbert, Neumann Tibor, Lakatos Bálint, 
Mikó Gábor. I–XIII. (1387–1426). Bp. 
1951–2017. (A Magyar Országos Levél-
tár kiadványai. II. Forráskiadványok 1, 
3–4, 22, 25, 27, 32, 37, 39, 41, 43, 49, 52, 
55.)



A FELHASZNÁLT KÉZIRATOS (LEVÉLTÁRI ÉS KÉZIRATTÁRI) 
FORRÁSOK ŐRZŐHELYEI

Bálintitt cs. lt. (az ENMLt-nak a KvNLt-ban 
őrzött anyagában)

Bánffy cs. lt. (az ENMLt-nak a KvNLt-ban 
és a KvEKt-ban őrzött anyagában)

BhNLt = Román Nemzeti Levéltár Bihar 
Megyei Hivatala, Nagyvárad (Serviciul 
Județean Bihor al Arhivelor Naționale, 
Oradea)

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga”, Cluj-Napoca l. KvEKt

DF = Diplomatikai Fényképgyűjtemény 
(MNL OL)

DL = Diplomatikai Levéltár (MNL OL)
ENMLt = Erdélyi Nemzeti Múzeum Levél-

tára (a KvNLt és a KvEKt, valamint a 
KvAKt őrizetében)

GyfKáptLt = Gyulafehérvári káptalan hite-
leshelyi levéltára (MNL OL)

Haller cs. lt. (az ENMLt-nak a KvNLt-ban 
őrzött anyagában)

Jósika cs. hitbizományi lt. (az ENMLt-nak a 
KvNLt-ban őrzött anyagában)

K. Papp Miklós hagyatéka (MNL OL, P 
2269)

Kemény József gyűjt. (az ENMLt-nak a Kv-
NLt-ban és a KvEKt-ban őrzött anyagá-
ban)

KmKonvLt = Kolozsmonostori konvent hi-
teleshelyi levéltára (MNL OL)

Kornis cs. lt. (az ENMLt-nak a KvNLt-ban 
őrzött anyagában)

KvAKt = Kolozsvári Akadémiai Könyvtár 
(Biblioteca Academiei Române, Filiala 
Cluj-Napoca)

KvEKt = Kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
(Biblioteca Centrală Universitară „Luci-
an Blaga”, Cluj-Napoca)

KvNLt = Román Nemzeti Levéltár Kolozs 
Megyei Hivatala, Kolozsvár (Serviciul 
Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, 
Cluj-Napoca)

LibReg = MNL OL, Erdélyi Fejedelmi Kan-
cellária levéltára, Libri regii (F1)

Marosvásárhely város lt. (MvNLt)
Metryka Koronna = Régi Iratok Főlevéltára, 

Varsó (Archiwum Główne Akt Daw-
nych, Warszawa)

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Or-
szágos Levéltára, Bp.

MvNLt = Román Nemzeti Levéltár Maros 
Megyei Hivatala, Marosvásárhely (Ser-
viciul Judeţean Mureș al Arhivelor 
Naţionale, Târgu Mureș)

Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Națio-
nale, Oradea l. BhNLt

Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţio-
nale, Cluj-Napoca l. KvNLt

Serviciul Judeţean Mureș al Arhivelor Naţio-
nale, Târgu Mureș l. MvNLt

Sombory cs. lt. (MNL OL, P 607)
Suky cs. lt. (az ENMLT-nak a KvNLt-ban 

őrzött anyagában)
Teleki cs. marosvásárhelyi lt. (MNL OL, P 

657)
Ugray-Bölöni cs. lt. (BhNLt)
Wass cs. lt. (az ENMLt-nak a KvNLt-ban 

őrzött anyagában)
Wesselényi cs. zsibói lt. (az ENMLt-nak a 

KvNLt-ban és a KvEKt-ban őrzött anya-
gában)



RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

(a) = agilis (és alakjai)
a. = ante
abb. = abbas (és alakjai)
Advent. = Adventus Domini
Ái, ái = átirat
(AlbTr) = Alba Transsilvana
Annunc. Mariae = Annunciatio Mariae
ap. = apostolus (és alakjai), apostol
arch. = archangelus (Michael)
Asc. dom. = Ascensio Domini
Assumpt. virg. = Assumptio Virginis
attestat. = attestatio (és alakjai)
bapt. = baptista (és alakjai)
Bp. = Budapest
Buc. = București
Buk. = Bukarest
(c) = circumspectus (és alakjai)
Cath. virg. = Catharinae virginis
Circumcis. = Circumcisio Domini
Conc. Mariae = Conceptio Mariae
Conduc. Pasc. = Conductus Paschae
conf. = confessor (és alakjai)
Conv. Pauli = Conversio Pauli (apostoli)
Corp. Chr. = Corporis Christi (festum)
cottu = comitatu
cs. = család(i)
(d) = dictus
d. = dies (és alakjai)
Dep. = Depositio
Divis. ap. = Divisio apostolorum
dom. = dominica, Dominus (és alakjai)
(e) = egregius (és alakjai)
Elisab. reg./vid. = Elisabetae reginae/viduae
ep. = episcopus (és alakjai)
Epiph. dom. = Epiphania Domini
ev. = evangelista (és alakjai)
Exalt. cr. = Exaltatio crucis
execut. = executio (és alakjai)
f. = feria (keltezésben), folium (jelzetben)
Fab. et Seb. = Fabiani et Sebastiani
fasc. = fasciculus

(fr) = frater (és alakjai)
(fr. c) = frater carnalis
(fr. cond) = frater condivisionalis
(fr. cout) = frater couterinus
(fr. g) = frater germanus
(fr. m) = frater matruelis
(fr. p) = frater patruelis
(fr. u) = frater uterinus
Ft = forint
(g) = generosus (és alakjai)
(h) = honestus (és alakjai)
(hon) = honorabilis (és alakjai)
Id. = Idus
(ill) = illustrissimus (és alakjai)
inquisit. = inquisitio (és alakjai)
introduc. = introductio (és alakjai)
Invoc. = dominica Invocavit
Ioan. bapt. = Ioannis baptistae (nativitas)
Iubilate = dominica Iubilate
Iudica = dominica Iudica
Kal. = Kalenda (és alakjai)
Kvár = Kolozsvár
l. = lásd
lt. = levéltár
m = márka
(m) = magnifi cus (és alakjai)
Mariae Magd. = Mariae Magdalenae
mart. = martir (és alakjai)
milit. = militis
Miseric. = Misericordia Domini
(n) = nobilis (és alakjai)
Nat. = Nativitas (Domini, Mariae, Ioannis 

baptistae)
nr. = numerus (és alakjai)
oct. = octava (és alakjai)
Omn. sanct. = Omnium sanctorum
p = pisetum
p. = post (keltezésben), pagina (jelzetben)
Pentec. = Penthecoste
Petri cath. = Petri cathedrati
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Phil. et Iac. = Philippi et Jacobi (apostolo-
rum festum)

postr. = postridie
(pr) = providus (és alakjai)
prof. = profestus (és alakjai)
proph. = propheta (és alakjai)
protomart. = protomartir (és alakjai)
Purif. Mariae = Purifi catio Mariae
Quadrages. = Quadragesima
(r) = reverendus (és alakjai)
Ramispalm. = dominica Ramispalmarum
reg. = regis/reginae
Remin. = dominica Reminiscere
Resur. dom. = Resurrectio Domini
Rogat. = Rogationum dies
s. = sanctus (és alakjai)
(s) = soror
(s. c) = soror carnalis
(s. cout) = soror couterina
(s. g) = soror germana
(s. u) = soror uterina
sab. = sabbatum (és alakjai)
Septuages. = dominica Septuagesima

Sexages. = dominica Sexagesima
Sim. et Jud. = Simonis et Judae (apostolo-

rum)
(sp) = spectabilis (és alakjai)
statut. = statutio (és alakjai)
Steph. protomart. = Stephani protomartiri
Steph. reg. = Stephani regis
sz = szék
sz. = szám
Szt. = Szent
Tib. et Val. = Tiburtii et Valeriani
Transfi g. dom. = Transfi guratio Domini
Trinit. = Trinitatis (dominica, festum)
uo. = ugyanott
(v) = venerabilis
vid. = vidua (és alakjai)
vig. = vigilia
virg. = virgo (és alakjai)
Visit. Mariae = Visitatio Mariae (virginis)
Viti et Mod. = Viti et Modesti
vm = vármegye
vö. = vesd össze
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1. 1326. június 10. (in Sancto Emerico, f. III. a. Barnabae)
Tamás erdélyi vajda az [erdélyi] káptalannak. Határolják körül a Suk-i nemesek: Mihály, 
Miklós és István, valamint Domokos fi ai Suk nevű birtokát. (XXV. 74r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1641. december 13-án kelt oklevelében. — 1326. szeptember 13-án kelt 
ái-a: DF 255221. (vö. DF 255222). □ Közlés: DIR C, veacul XIV, vol. II. 185, 375–376, 415 (román fordításban is, 
hasonmással). □ Regeszta: AOkl X. 241. sz. — CDTrans II. 563. sz.

2. [1326. szeptember 13.]
Az erdélyi káptalan jelenti [Tamás erdélyi vajda 1326. június 10-i parancsára (1. sz.)], hogy 
Chyeh (d) György Reod-i nemes, vajdai ember Benedek [kanonok], Colosswar-i plébános 
tanúbizonysága mellett július 8-án (f. III. a. Margarethae virg.) a szomszédok jelenlétében 
bejárta Suk birtok határait. — Suk birtok Apahida felőli határának leírása: Scilicet duobus 
metis in monte Vidafaya existentibus directe procedit versus plagam occidentalem ad quan-
dam aquam Hattyaspataka nominatam et ibi prope ipsam aquam sunt tres antiquae metae 
distingventes et dividentes ipsam terram Suk et terram Korpad et terram Apahida nominatam, 
de quibus ascendit per montem seu Bercz versus aquam Szamos, vadit in eodem Bercz ad 
unam metam antiquam, circa quam facta est nova meta, de quibus in eodem Bercz protendit 
ad montem Hegyeshalm nominatum ad metam antiquam, circa quam extitit similiter nova 
meta. Et de ipso monte Hegyeshalm procedit et vadit et descendit versus aquam Zamos et in 
descendendo in ipso monte est antiqua meta, de qua vadit ad quandam metam antiquam, quae 
est inter sylvam seu nemus predictae villae Suk KisErdeod nominatam et sylvam Apattharaz-
ttya nuncupatam, circa quam facta est nova meta. Dehinc autem vadit et currit ad quoddam 
stagnum Apatthlaba vocatum, ubi est antiqua meta et facta est nova meta, de quibus procedit 
et vadit circa eandem aquam Szamos infra usque ad stagnum Eokeoritho nuncupatum a parte 
orientali et ibi transit ipsam aquam Szamos ad ipsum stagnum Ewkerytho vocatum, ubi facta 
est nova meta. (XXV. 74r–74v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1641. december 13-án kelt oklevelében, amely Kolozsvár város kérésére 
a konvent levéltárában őrzött, Antal apát kezdeményezésére írott másolat alapján készülhetett. Antal apátra l. KmJkv 
I. 49–55. — Eredetije: DF 255221 (keltezését innen vettük). □ Közlés: DIR C, veacul XIV, vol. II. 193–196, 378–
381, 415 (román fordításban is, hasonmással). □ Regeszta: AOkl X. 376. sz. — CDTrans II. 569. sz.

3. 1329. április 26. (VI. Kal. Maii)
[I.] Károly király a Maramoros-i Visk, Huzth, Teczeo és Hoszumezeo falvakban lakó szász 
és magyar hospesei hűséges szolgálataiért, de leginkább azért, mert Maramoros terméketlen 
földje csak fáradságos munkával tehető lakhatóvá, a Szewlews/Szeoleos-i hospesei szabad-
ságait adományozza számukra. Ezek értelmében a nevezett falvakban bármely szabad ember 
megtelepedhet és onnan értékeivel szabadon távozhat, eladva saját költségén vásárolt épüle-
teit és a szokásos földbér lefi zetésével engedélyt szerezve erre a villicustól. Nem tartoznak 
egyetlen ispán joghatósága alá sem, hanem csak a király által kijelölt bíró vagy a közösség 
által választott villicus előtt kell megjelenjenek. Villicust maguk közül választhatnak, úgy-
szintén parochialis egyházaikhoz papot vagy plébánost, akiket tisztükben végig megtarthat-
nak, és akik javaikról szabadon végrendelkezhetnek. A hospesek a papnak vagy plébánosnak 
járó tizedet hagyják a mezőn, a pap pedig minden ötven, szántófölddel rendelkező egésztelek 
után a megyéspüspöknek egy dénármárkát fi zessen a szokott időben. A gyilkos az ítéletért két 
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dénármárkát fi zessen, halálos sebnek egy dénármárka, vérontással járó verésnek fél dénár-
márka, egyszerű verésnek pedig 60 dénár a díja, melynél többet a bántalmazással járó szidal-
mazásért a szidalmazott sem követelhet. Pereikben a villicus és a seniorok ítélkezhetnek, de 
emberölés, erőszakoskodás, lopás és gyújtogatás esetén a király bírája és a villicus közösen 
dönt, a bírságokból kétharmad a király bíráját, egyharmad pedig a villicust illesse meg. A 
felek pereikben szabadon kiegyezhetnek. Azon földeket pedig, melyeket állításuk szerint 
saját munkájukkal irtottak, senki sem veheti el tőlük (nullius idiomatis vel nationis homines 
ipsas terras ab ipsis auferendi habeant facultatem). A hospesek minden egésztelek után föld-
bérként minden év november 11-én (Martini conf.) fél fertót tartoznak fi zetni a királynak, 
árujukkal bármerre akadály nélkül közlekedhetnek, s ha valaki perelni akarná őket, azt a saját 
bírájuk vagy villicusuk előtt megteheti, de ha az nem hozna ítéletet, akkor a hospesek javai is 
tilalom alá vonhatók. Meghatározott napokon a nevezett falvakban vámmentes vásárok tart-
hatók, a báróknak pedig nem áll jogukban erőszakos beszállásolással terhelni őket. Közülük 
bárki eszközölhet hasznos építményeket és új ültetvényeket hozhat létre, viszont azokért a 
telkekért (curiis sive fundis), melyekhez szántóföldek nem tartoznak, földbérként csak három 
pondust fi zessenek. Végül tekintettel Maramoros földjének terméketlenségére felmenti hos-
peseit a máshol szokásos gabonaakók és sertéstizedek fi zetése, illetve az ajándékadás alól 
(pro persolutione akonum frugum, decimarum porcorum et oblationibus munerum… reddi-
dimus liberos et pariter expeditos). –– Az új és autentikus kettőspecséttel megerősített okle-
vél András magister fehérvári (Albensis) prépost, alkancellár keze által kelt. –– Méltóságsor: 
Az esztergomi érseki szék betöltetlen, László frater kalocsai érsek, kancellár, Benedek Cha-
nad-i, György szerémi, László pécsi, Miklós győri, Henricus Vesprim-i, László Zagrab-i, 
András Warad-i, Péter frater boszniai, Chanad egri, András erdélyi püspök; János nádor fe-
hérvári (Albensis), Simig-i és Tolna-i ispán, Demeter tárnokmester és Trinchin-i ispán, Ta-
más erdélyi vajda és Zolnok-i ispán, Pál országbíró, Nikor [!] szlavon bán, János Machow-i 
bán, Sirim-i, Wolkow-i és Barana-i ispán, János királynéi tárnokmester, Desew magister ki-
rálynéi udvarbíró és Sopron-i ispán, Dénes étekfogómester, István lovászmester, Miklós Po-
son-i ispán. (XXXII. 29r–30v)
A kolozsmonostori requisitorok 1649. január 16-án kelt másolata, mely szerint a Viski János deák és Técsői Móric 
István által bemutatott oklevél megrongálódott, helyenként nehezen olvasható eredetijének hátlapját enyvezett pa-
pírlappal erősítették meg. Az oklevél alján, külön odaragasztott pergamendarabkán az eredetileg vörös pecsét nyoma 
látszott. Szövegének részletes elemzésére l. Gulyás: Városfejlődés 29–39. Az oklevél fennmaradt a kolozsmonosto-
ri konvent 1697-ben kelt ái-ban is: DL 2539. — Ái I. Lajos király 1352. február 19-én kelt oklevelében (4. sz.). □ 
Közlés: Máramarosi diplomák 8–11. □ Regeszta: AOkl XIII. 202. sz.

4. 1352. február 19. (XII. Kal. Martii)
[I.] Lajos király Miklós fi a: Ferenc/János [!] Wisk-i hospesnek és Czekanan [?] fi a: Heder [?] 
Huszth-i villicusnak a Maromorus-i Huszth, Wisk, Theczeo és Hoszumezeo falvakban lakó 
szász és magyar hospesek vagy jobbágyok nevében is előterjesztett kérésére privilégiális 
alakban jóváhagyólag átírja [I.] Károly királynak szabadságaikról 1329. április 26-án kelt 
privilégiumát (3. sz.). Ugyanakkor a Zygeth/Zyget-i Szt. Imre egyház plébánosának: Bene-
deknek a Zyget-i lakosok vagy jobbágyok nevében előadott kérésére az említett falvak lako-
sainak vagy jobbágyainak szabadságait, minthogy azok szomszédságában fekszik (pro eo 
maxime, quia praedicta villa nostra Zyget vocata memoratis villis nostris Wisk, Huszth, 
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Teczeo et Hoszumezeo nuncupatis vicina et contigua fore dinoscatur), a Zyget-iekre is kiter-
jeszti. –– Miklós alkancellár keze által kelt privilégiális oklevelét kettős pecsétjével erősíti 
meg. –– Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és örökös ispán, Domokos spalatói érsek, 
Domokos [!] [kalocsai érsek], Miklós egri, Demeter Warad-i, András erdélyi, Kálmán győri, 
Miklós [pécsi], […] Wesprim-i, Tamás Chanad-i, Tamás frater szerémi, Peregrinus frater 
boszniai, István nyitrai és Balázs knini püspök; Miklós nádor és a kunok bírája, Lőrinc fi a: 
Miklós erdélyi vajda és [Zonuk-i] ispán, […] Pál királynéi tárnokmester, Bertalan pohárnok-
mester, Lewkews étekfogómester, Dénes lovászmester, Tom [!] ajtónállómester, […] fi a: Já-
nos a királyné étekfogómestere, Móric fi a: Simon Poson-i ispán. (XXXII. 41r–41v)
Ái Zsigmond király 1405. június 3-án kelt oklevelében (8. sz.), amely szerint az eredeti privilégium előbb a király 
Ozorán elveszett függőpecsétje alatt, majd a nagyobb autentikus pecsétjével megerősítve kelt, a szokott záradékkal 
az újrapecsételésről (5. sz.). — 1697-ben kelt ái-a: DL 2539. □ Regeszta: Gulyás: Városfejlődés 39.

5. 1365. december 1. (praedicto Kal. Decembris)
[I.] Lajos király kijelenti, hogy amikor a boszniai patarénusok és eretnekek kiirtására vezetett 
hadjáratot, és kancellárját: Miklós esztergomi érseket Miklós nádorral és más bárókkal együtt 
Uzura-ba rendelte, ott az érsek néhány familiárisa a királyi kettős pecsétnyomót (utrumque 
par sigilli nostri authentici) ellopta. Hogy ebből az országlakókra nézve kár ne származzék, 
új kettőspecsétet metszetett (sigillum novum in duobus paribus fecimus pro nobis sculpi), és 
elrendelte, hogy az elveszett pecsétje alatt, valamint I. Károly királynak a koronázásakor 
vésetett, de visszaélések miatt később összetöretett első, illetve Havasalföldén (in partibus 
Transalpinis) elveszett második pecsétnyomója alatt kelt összes privilégiumot és pátenst be 
kell mutatni, és új pecsétjének rátételével megerősíteni, mert enélkül azok érvénytelennek 
tekintendők. Ezek között most Wisk, Huzth, Techeo és Hoszumezeo hospeseinek vagy lako-
sainak részére új kettős pecsétjével megerősíti saját 1352. február 19-én kelt oklevelét (4. 
sz.). — A záradék Miklós [esztergomi] érsek és királyi kancellár keze által kelt. (XXXII. 41v)
Ái Zsigmond király 1405. június 3-án kelt oklevelében (8. sz.). — 1697-ben kelt ái-a: DL 2539.

6. [1366. június 6.]
[I.] Lajos király Coloswar város polgárait és hospeseit megerősíti apja, néhai Károly király 
által adományozott szabadságaikban, jogaikban és törvényeikben, főként az adókra vonatko-
zó kiváltságaikban. Utasítja az erdélyi vajdát és helyetteseit, valamint a többi illetékest ren-
delkezése betartására. (XVIII. 148r)
Ái I. Lajos király 1370. április 23-án kelt oklevelében (7. sz.), amely szerint eredetije titkos pecséttel megerősített 
pátens oklevél. □ Közlés: Ub II. 248–249. (kiegészítése innen). — DocRomHist C, XIII. 137–138 (román fordítás-
ban is). □ Regeszta: CDTrans IV. 477. sz.

7. [1370. április 23.]
[I.] Lajos király Kulusvar város bírájának, Bartal (Barthaleus) fi a: Györgynek, továbbá pol-
gárainak: Lőrinc fi a: László és János fi a: Miklós senioroknak az egész városi közösség nevé-
ben is előadott kérésére, újabb pecsétjével ellátott oklevelébe foglalva megerősíti saját okle-
velét (6. sz.) a város számára adományozott szabadságokról, jogokról és törvényekről, de 
leginkább az évente beszolgáltatandó adókról. (XVIII. 148r)
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A kolozsmonostori requisitorok keltezetlen és töredékes másolata az 1620-as évekből. □ Közlés: Ub II. 343–344. 
(kiegészítése innen) — DocRomHist, C XIII. 745–746 (román fordításban is). □ Regeszta: CDTrans IV. 830. sz.

8. [1405.] június 3. (III. Nonas Junii)
Zsigmond király villicusainak: Huzt-i Lászlónak, Wisk-i Györgynek, Teczeo-i Ferencnek és 
Szigeth-i […]-nek – a Maromorus-i Huzth, Wisk, Theczeo, Sziget és Hoszumezeo falvakban 
lakó szász és magyar hospesei vagy jobbágyai nevében is előadott – kérésére jóváhagyólag 
átírja és kiváltságlevél formájában adja ki [I.] Lajos király 1352. február 19-én kelt oklevelét 
(4. sz.), amellyel az megerősítette Huzth, Wisk, Theczeo és Hoszumezeo I. Károly királytól 
nyert szabadságait, kiterjesztve azokat a Sziget-i hospesekre vagy lakosokra is. Ugyanakkor 
átírja a privilégiumot megerősítő záradékot, amely 1365. december 1-én kelt (5. sz.). –– Új 
kettős pecsétjével merősített oklevele Eberhard Zagrab-i püspök, főkancellár keze által kelt. 
–– Méltóságsor: [a római Szt. Sabina egyház bíboros-papja Bálint] pécsi gubernator, János 
esztergomi érsek, [András] Ragusa-i érsek, [Lukács] Warad-i, István erdélyi püspökök, […] 
a Vesprim-i szék betöltetlen, János győri püspök, a váci és nyitrai püspöki szék betöltetlen 
[…]; [Garai] Miklós nádor és a kunok bírája, János és [Jakab erdélyi vajdák], […] országbí-
ró, Warsocius [!] Pál és Pech-i Pál [dalmát-horvát és szlavón bánok], [Marouth-i] János [ma-
csói bán], Ders [Márton] étekfogómester, Thar-i Lőrinc pohárnokmester, Cheh Péter lovász-
mester, [Silstrang] Poson-i ispán. (XXXII. 40v–42r)
Ái Zsigmond király 1435. március 12-én kelt oklevelében (12. sz.), mely szerint eredetije korábban magyar király-
ként használt kettős nagyobb pecsétjével megerősített privilégium. A méltóságsort PerényiLt 278. sz. alapján egészí-
tettük ki. Évi keltezéséhez l. ZsOkl II/1. 3935. sz. — 1697-ben kelt ái-a: DL 2539. □ Regeszta: ZsOkl II/1. 3935. sz. 
— Gulyás: Városfejlődés 40. (1404. június 3-ra keltezve).

9. [1410. március 12. előtt]
A Varad-i káptalan bizonyítja, hogy Zomley-i Ramas fi a: Mihály magister (n) Jacotelke (Co-
los vm) birtokát 60 arany Ft-on és 200 aprópénzen (parvi et minuti numeri) Valko-i Istvánnak 
(n) és Zentmihaltelke-i László fi ának: Tamásnak zálogosította el. (XVIII. 103r)
Említés Nadabi László erdélyi alvajda 1410. március 12-én kelt oklevelében (10. sz.).

10. 1410. március 12. (in Sebeswar, f. IV. a. Ramispalm.)
Nadas-i [!] László erdélyi alvajda a Colosmonostra-i konventhez. Minthogy Jacotelke (Colos 
vm) birtokát Zomley-i Ramas fi a: Mihály magister (n) – a Varad-i káptalan oklevele (9. sz.) 
értelmében – Valko-i Istvánnak (n) és Zentmihaltelke-i László fi ának: Tamásnak zálogosítot-
ta el, iktassa be őket birtokukba. –– Kijelölt alvajdai emberek: Zentkyral-i László, Sard-i 
Péter, Pentlend-i Antal. (XVIII. 103r)
Belefoglalva a kolozsmonostori konvent 1410. április 27-én kelt oklevelébe (11. sz.).

11. 1410. április 27. (XV. d. introduc. et statut.)
A Colosmonostra-i konvent jelenti Nadas-i [!] László (e) erdélyi alvajda 1410. március 12-i 
parancsára (10. sz.), hogy Sard-i Péter alvajdai ember és Albert presbiter Egres-i plébános 
április 13-án (dom. a. Tib. et Val.) ellentmondás nélkül beiktatta [Valko-i] Istvánt és [Zentmi-



25

haltelke-i László fi át:] Tamást Jacotelke birtokába. –– Az oklevelet függőpecsétjükkel erősí-
tik meg. (XVIII. 103r–103v)
A kolozsmonostori requisitorok 1620. május 4-én kelt másolata Tepesit Zsigmondné Valkai Borbála részére, amely 
szerint privilegiális alakban kelt eredetijét függőpecsét erősítette meg. — Tisztázata: DF 257559.

12. 1435. március 12. (IV. Id. Martii)
Zsigmond király Wisk-i Keethel (d) János és Huzth-i Nagy (Magnus) Benedek villicusoknak 
a Maromoros-i Huzt/Huszt, Visk/Wisk, Teczeo, Szigeth/Zigeth és Hoszumezeo falvakban 
lakó szász és magyar hospesek vagy jobbágyok nevében is előterjesztett kérésére privilégiá-
lis alakban jóváhagyólag átírja korábbi, 1405. június 3-án kelt privilégiumát (8. sz.), melyet 
magyar királyként használt és a császári cím elnyerése után megsemmisített nagyobb kettős 
pecsétjével erősített meg. — [Gatalóci Mátyás pécsi] prépost és udvari kancellár keze által 
kelt oklevelét új, kettős függőpecsétjével erősíti meg. — Méltóságsor: György esztergomi 
érsek, a kalocsai és bácsi szék betöltetlen, Rozgon-i Péter egri püspök, […] szék üresedés-
ben, Lepes György erdélyi püspök, a Zagrab-i szék betöltetlen, Henrik pécsi (Quinqueeccle-
siensi), Rozgon-i Simon Wesprim-i, Kelemen győri (Jauriensi) püspök, a Vac-i szék betöltet-
len, György nyitrai (Nitriensi) püspök, a Chanad-i szék üresedésben, Jakab szerémi 
(Sirmiensi), József boszniai (Boznensi), János knini (Tinninensi), de Dominis János zenggi 
(Segniensi) püspökök, a sebenicói (Sibnicensi), a Nona-i, a makarskai és a [farai] szék betöl-
tetlen; Palocz-i Máté nádor, Cillei Hermann Szlavónia bánja, Bathor-i István országbíró, 
 Czhaak-i László [erdélyi vajda], János és István Weghla, Segnia és Medrusia grófjai, Dalmá-
cia és Horvátország bánjai, Gara-i László macsói bán, a szörényi bánság betöltetlen, a 
Marczal-i vajda fi a: Imre ajtónállómester, Hederwar-i Gergely [!] lovászmester, Rozgon-i 
János tárnokmester, Peren-i János és István étekfogómesterek, [Kompolti] Pál és János po-
hárnokmester, Rozgon-i István és György pozsonyi ispánok. (XXXII. 38v–42v)
A kolozsmonostori requisitorok 1649. január 16-án kelt ái-a, amely szerint a máramarosi városok küldöttei által be-
mutatott, pergamenre írott, sérült pátens eredetijén a függőpecsét helye és az alábbi aláírás látszott: Ad litteratoria 
mandata domini imperatoris. Az oklevél szövegét a konvent levéltárában őrzött privilégiumok alapján egészítették ki.

13. 1469. március 8. (Budae, f. IV. p. Oculi)
Mátyás király a Kolosmonostra-i konventhez. Minthogy a Valko, Fornas, Bocz, Uyfalu és 
Keleczen (Kolos vm) birtokokban rejlő királyi jogát Valko-i Rafaelnek és feleségének: Iloná-
nak, illetve leánygyermekének: Erzsébetnek és fi ának: Jánosnak (nobiles) adományozta, el-
rendeli e jószágokba való bevezetésüket. –– Kijelölt királyi emberek: Zentkyral-i János, 
Zuchak-i Mátyás vagy Mihály, Giereomonostra-i Kabos György. (XVIII. 103v–104r)
Belefoglalva a kolozsmonostori konvent 1469. április 24-én kelt oklevelébe (14. sz.).

14. 1469. április 24. (XV. d. introduc. et statut.)
A Colosmonostra-i konvent jelenti, hogy Mátyás király 1469. március 8-án kelt parancsára 
(13. sz.) Giereomonostra-i Kabos György királyi ember és Tamás pap konventi tag április 
10-én (f. II. a. Tib. et Val.) [Valko-i] Rafaelt és feleségét: Ilonát, továbbá gyermekeit: Erzsé-
betet és Jánost – Zenthkyral-i János, Farnas-i Veres István és Giereomonostra-i Kabos Bara-
bás szomszédok jelenlétében – ellentmondás nélkül beiktatta a Valko, Farnas, Bocz/Boch, 

1405. június 3. – 1469. április 24.
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Uyfalu és Keleczen birtokbeli jószágokba, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, kivéve 
a [kolozsmonostori apátság] Boch birtok és Nadastheleke prédium területén levő birtokjoga-
it (salvis tamen huius ecclesiae nostrae juribus retectis, terris arabilibus ac pratis et sylvis 
intra metas possessionis Boch et praedii Nadastheleke habitarum remanentis). — A privilégi-
umot függőpecséttel erősítik meg. (XVIII. 103v–104v)
A kolozsmonostori requisitorok 1620. május 4-én kelt másolata Tepesit Zsigmondné Valkai Borbála részére, mely 
szerint eredetije pergamenre írt függőpecsétes privilégium (DF 257587).

15. 1470. szeptember 3. (Budae, f. II. p. Aegidii)
Mátyás király Maramarus vármegye ispánjához, alispánjához és szolgabíráihoz. Deszefal-
va-i Roman fi a: Șandrin és fi a: Koszti, továbbá Dragus fi a: Ioan és annak atyafi ai panaszára, 
amely szerint miután Gyulafalua-i néhai Ficze Mihait és annak fi ait: Perseh Dumitrut és 
Gyula-t [a vármegye] 333 arany Ft-on elmarasztalta, elmulasztották behajtani az összeget, 
ezért megparancsolja ítéletük végrehajtását. (XXIV. 80v–81r)
A kolozsmonostori requisitorok 1640 táján kelt másolata. — Egyszerű másolata a XVII. század második feléből: DL 
28302.

16. 1478. augusztus 7. (Budae, f. VI. p. Transfi g. dom.)
Mátyás király részint bizonyos híveinek az Akna mezővárosban lakó királyi sóvágók (inciso-
rum salium nostrorum regalium) javára tett közbenjárására, részint, hogy őket alkalmasabbá 
tegye a neki teljesítendő szolgálataik elvégzésére, a sóvágókat minden rendes és rendkívüli 
adó fi zetésétől, melyek terhe alól egyébként a Des mezővárosban lakó sóvágókkal együtt már 
eddig is mentesítve voltak (prout etiam hactenus una cum incisorum salium in oppido nostro 
Des commorantium exempti fuisse dicuntur), továbbá a török vagy az ország más ellenségei 
ellen irányuló részleges vagy teljes hadbavonulás alól újra örökre felmenti. Ezek foganatosí-
tására utasítja az illetékeseket. — Az oklevelet függőpecsétjével erősíti meg. (XXVII. 13v és 
XXXIII. 90v–91v)
Ái I. Ferdinánd magyar király 1552. március 24-i oklevelében (36. sz.), amely szerint hártyára írt, privilegiális for-
mában kelt eredetijét a király függő titkospecsétje erősítette meg.

17. [1492. október 31. előtt]
[A kolozsmonostori konvent előtt] néhai Valko-i Tamás fi a: Balázs (hon, n) presbiter 200 
magyar arany Ft-on zálogba veti Valko, Farnas, Keleczel, Uyfalu és Boch (Colos vm) birtok-
beli részeit. (XVIII. 104v)
Említés a kolozsmonostori konvent 1492. október 31-én kelt oklevelében (18. sz.).

18. 1492. október 31. (in vig. Omn. sanct.)
A Colosmonostra-i konvent bizonyítja, hogy néhai Valko-i Rafael fi a: János (hon, n) NaghAl-
mas-i plébános 200 jó magyar arany Ft-on Valko-i Tamásnak (n) zálogosította el azokat a 
Valko, Farnas, Keleczel, Uyfalu és Boch (Colos vm) birtokbeli részeket, melyeket korábban 
még néhai Valko-i Tamás fi a: néhai Balázs presbiter (hon, n) kötött le (17. sz.) ugyanekkora 
összegen, és amelyek reá szülei: Valko-i Rafael és Ilona, továbbá húga: Erzsébet halálával 
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szállottak. A birtokokkal, illetve azok haszonvételeivel és tartozékaival együtt az említett 
záloglevelet is átadta. — Az oklevelet függőpecséttel erősítik meg. (XVIII. 104v)
A kolozsmonostori requisitorok 1620. május 4-én kelt másolata Tepesit Zsigmondné Valkai Borbála részére, mely 
szerint az eredeti pergamenre írt függőpecsétes privilégium. — Tisztázata: DF 257600. □ Regeszta: KmJkv II. 2826. 
sz.

19. [1493.] augusztus 14. (XIV. d. oct. Jacobi ap.)
Lossoncz-i László tárnokmester és Belthek-i Draghfy Bertalan (magnifi ci) erdélyi vajdák és 
székely ispánok eskütételt elrendelő parancslevele a kolozsmonostori konventhez. (XVI. 28r)
Említés a kolozsmonostori konvent 1493. október 7-én kelt oklevelében (20. sz.).

20. 1493. október 7. (II. d. termini prenotati)
A Colosmonostra-i konvent bizonyítja, hogy Kemeny Vitez Péter és Gereomonostra-i Ka-
boos Jakab (nobiles) – Lossoncz-i László tárnokmester és Belthek-i Draghfy Bertalan (mag-
nifi ci) erdélyi vajdák és székely ispánok eskütételt elrendelő ítéletlevele (19. sz.) értelmében 
– október 6-án (VIII. d. Michaelis arch.) ötvenedmagukkal letették az esküt arról, hogy ártat-
lanok Meregio-i Vaida (Vaivodae) Bothos (dictus) Petru felesége: Dorottya, Thothewr-i Ist-
vánné Ilona, Varcza-i Vaida (Vaivodae) Ștefan felesége: Anna, valamint néhai Rado András 
özvegye: Ilona és gyermekei: Borbála, Perpetua és Katalin (nobiles) keresetében. Kemeny 
Vitez Péter eskütársai: Solymos-i László, Kornad-i György, Janosd-i Bálint és Pál, Locz-i 
Gergely, Sarand-i Bako Máté, Beghes-i Iso Lőrinc, Herpa-i Iwan Tamás, Herpa-i János, Ba-
lázs és Bene, Ewsy-i Tholway János, István és Gáspár, Kornad-i Simon, Zemlen-i Barabás, 
Mezeogyan-i György, Sarand-i Bertalan, Bodohaza-i István és László, Mezeogyan-i Baghos 
Ambrus, Fewldes-i Pál, Gezth-i Gergely, Cheztelek-i János és Danchhaza-i Benedek (no-
biles). – Kabos Jakab eskütársai: Kalotha-i néhai Vaida (vaivodae) Kende leánya, néhai 
Sard-i István özvegye: Márta; néhai Theok-i Gergely leánya, néhai Kodor-i András özvegye: 
Ilona, továbbá néhai Thewk-i László leánya: Zanchal-i Lászlóné Margit, Balasfalwa-i néhai 
Chereny Balázs leánya: Sard-i Péterné Krisztina, ugyanazon Thewk-i László leánya: Szent 
Iwan-i Vas Miklósné Katalin, néhai Vasarhely-i György leánya: Varcza-i Vajda Ladislauné 
Ilona, néhai Zanchal-i Ferenc leánya: Lona-i Theoky Imréné Zsuzsanna, néhai Sard-i János 
leánya: Eztyeny Antalné Margit, Fodorhaza-i Adorján leánya: Machkas-i Jánosné Dorottya; 
néhai Rewd-i Márton leánya, néhai Sard-i János özvegye: Jusztina, néhai Korpad-i János 
leánya, néhai Galtheo-i János özvegye: Dorottya, Chenthe-i Ambrus, Gwzar-i Baghdy Egyed 
(Egidius), Korogh-i Gergely, Soklo-i Gergely, Fewldes-i György, Borsy-i Benedek, Beghes-i 
János, Solmos-i Tamás, Tottelek-i Baranyay László, Zemlen-i Mihály, Eolwed-i Nagy Ta-
más, Mezeogyan-i Ágoston és Tharyan-i László. (XVI. 28r–28v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1608. február 4-én kelt oklevelében, amely szerint papírra írt pátens eredetijét a 
hátlapon a konvent pecsétje erősítette meg. — 1614-es átirata: DF 252679.

21. 1[4]99. július 30. (Varadini, f. III. p. Dep. Ladislai)
A Varadi-i vár udvarbírája (provisor curiae castri Varadi): Maagh-i Pál nyugtatja a Hunyad-i 
lakosokat, hogy Hunyad-i Szabo Benedektől a Varadi egyház püspöke számára az elmúlt év 
tizedösszegeként kézhez vett 80 Ft-ot. (XX. 185r)

1470. szeptember 3. – 1499. július 30.
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Ái a kolozsmonostori requisitorok 1622. december 21-én kelt oklevelében, amely szerint eredetije papírra írt, a ki-
adó pecsétjével megerősített pátens.

22. 1503. június 14. (Budae, f. IV. a. Viti et Mod.)
[II. Ulászló király parancslevele a kolozsmonostori konventhez.] Új adománya címén iktas-
sák Bethlen-i Miklóst és fi ait Bethlen és Arpastho birtokbeli részeik, valamint más jószágaik 
birtokába. — Kijelölt királyi emberek: Apanagifalva-i Apaffi  Ferenc vagy Lénárd, Tolda-
lagh-i Benedek, Foldvar-i László, Poka-i János, Koppan-i Péter, Rewd-i Cheh Péter, Somke-
rek-i Erdely Márton, Zylvas-i Kristóf deák, Thothewr-i János vagy Pál. (XXV. 45r–45v)
Belefoglalva a kolozsmonostori konvent 1504. június 7-én kelt oklevelébe (23. sz.).

23. 1504. június 7. (XVI. d. statut. et introduc.)
[A kolozsmonostori konvent jelenti, hogy II. Ulászló király parancsára (22. sz.)] Poka-i János 
és Thothewr-i Pál (nobiles) királyi emberek a konventi kiküldött: Balázs frater pap társaságá-
ban az alábbi jószágokat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt új adomány címén Beth-
len-i Miklós, valamint fi ai: Vitályos és János részére iktatták. A konventi tanúbizonyság má-
jus 11-én (sab. a. Asc. dom.) Poka-i Jánossal előbb a Dathos/Datos, Lekencze, Ikland, 
Sospatak, Zentmiklos, Bodon, Kapus és Ryuts (Dathos tartozékai, Torda vm) birtokbeli ré-
szekhez, május 14-én (f. III. a. Asc. dom) pedig a Pynar-i és Bala-i (Colos vm) részbirtokok-
hoz szállt ki, és iktatta azokat. Május 21-én (f. III. a. Pentec.) Thothewr-i Pállal végrehajtotta 
az iktatást Bozyas tartozékainál, a Bozyas-i, [Keethel-i], Ench-i, Arvaszentmiklos-i, Vayda-
haza-i és Fwzes-i (Doboka vm) jószágoknál, május 23-án (f. V. a. Pentec.) pedig a Beth-
len-hez tartozó Bethlen, Arpastho, Maalom, Bewd, Egres, Fyghe, Karachontelke és Omlas-
allya (in cottu Zolnok Interiori) birtokbeli részeken is. — Megjelent szomszédok: Bethlen-i 
Balázs, a Zezerman-i vár (castrum) várnagya (castellanus): Akna-i Job, az Udvarhely-i ud-
varbíró (provisor curiae): Udvarhely-i Nagi László, Berethe-i Nagi László, Kereztur-i Santa 
Lukács, Kwldw-i Raacz Miklós, Chaposzentgeorgi-i [?] Chegedi Tamás, Fratha-i Máté (no-
biles). – Lekencze-ről Chaposzentgeorgi-i Chegedi Tamás jobbágya: Thury Simon, Somke-
rek-i Erdely János jobbágya: Nagy Salamon, néhai Bethlen-i Bernát özvegyének, Annának 
jobbágya: Kys Ferenc, Ongor János jobbágya: Lazlo Ferenc, Kend-i Antal jobbágyai: Zyn 
János és Zerechen János, Thamassi Ferenc jobbágya: Brosther Mihály (keneziis et jobagio-
nibus). – Dathos-ról Madaras-i Toth Ferenc jobbágya: Byro Tamás, Ongor János jobbágya: 
Byro Péter, Zentgeorgi-i Thoth Miklós jobbágya: Byro Péter, Farnas-i Veres János jobbágya: 
Simonffi  István, Bogath-i István jobbágya Nagy András (judices et jobagiones). – Mehes-ről 
Erdely János jobbágya: Zenthes Gergely, Thamassy Ferenc jobbágya: Zekel István, Polyak 
Albert jobbágya: Czompo László, Zekel János jobbágya: Tamassy Bálint (judices et jobagio-
nes). – Apathy-ról Bykal-i Vytez Gáspár jobbágya: Erews Tamás és néhai Zylvas-i Péter öz-
vegyének, Erzsébetnek jobbágya: [Zabo] István (judices et jobagiones). – Bozyas-ról Beth-
leny Balázs jobbágya: Ban Zsigmond. — Az oklevelet függőpecsétjükkel erősítik meg. 
(XXV. 45r–45v)
Egyszerű, vízfoltos másolat a XVII. század közepéről. — Pátens eredetije: DL 27781 (a kiegészítéseket ez alapján 
végeztük).
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24. 1505. augusztus 15. (in festo Assumt. virg. Mariae)
A Colos Monostor-i konvent bizonyítja, hogy Szentpál-i/Szentpali Mihály (n) Mera-n (Colos 
vm) egy népes jobbágytelket, melyen Cozma Bálint lakik, valamint két másik – épületekkel 
bíró (aedifi cia habentes) – elhagyott telket, melyen korábban Kovach Ambrus és Varga Már-
ton lakott, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt három magyar arany Ft-on elzálogosít-
ja Mera-i Deseu Antalnak, akit arra is felhatalmaz, hogy Szentpal-on (Kolozs m) három job-
bágytelkét zálogként elfoglalhassa magának, ha nem tudná őt megvédeni a Mera-i telkek 
zavartalan birtoklásában. (XXV. 23v)
A kolozsmonostori requisitorok másolata 1640 tájáról. □ Regeszta: KmJkv II. 3370. sz.

25. [1524. május 24.]
Néhai Badoky Gál leánya: Orsolya (n) Badok-i (Doboca vm) részbirtokát 200 magyar Ft-on 
zálogba adja Kendy Gálnak (e). (VII. 39r–39v)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1578. november 5-i oklevelében (157. sz). □ Regeszta: KmJkv II. 4010. sz. 
(keltezését innen vettük).

26. [1525.]
Beltek-i Draghffi  János (m) Belső-Szolnok (Zolnok Mediocris) és Krazna vármegyék ispán-
ja Rasthocz birtok vajdaságát és az ugyanott fekvő malomhelyet KisNyres-i Hozzu/Hoszu 
Tamásnak (pr) [és Péternek] adományozza. (XXXIII. 108r)
Említés somlyói Báthory Anna 1548. július 5-én kelt oklevelében (33. sz.). □ Regeszta: Kővár vidéke 89. (keltezését 
innen vettük).

27. [1530.]
Dragffy János (m) özvegye: Homonna-i Drwgeth Katalin (m) Hozzu Tamás vajdát minden 
adó fi zetése alól felmenti. (XXXIII. 108r)
Említés somlyói Báthory Anna 1548. július 5-én kelt oklevelében (33. sz.). □ Regeszta: Kővár vidéke 89. (keltezését 
innen vettük).

28. 1534. január 6. (in arce Varadiensi, f. III., in Epiph. dom.)
Bornemissza Bernát Varad-i udvarbíró (provisor) bizonyítja, hogy Vargha Pál és [Fe?]renczi 
András (providi) Hunyad-i bírák és sáfárok (iudicibus ac economis) jó pénzben (in bonis 
monetis) befi zették a település 80 Ft-ot kitevő tizedét. –– A levelet pecsétjével erősíti meg. 
(XX. 185r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1622. december 21-én kelt oklevelében, amely szerint papírra írt pátens alakú 
eredetijét az udvarbíró pecsétje erősítette meg.

29. [1534. július 1.]
Sombory Péter, továbbá [egy másik] Sombory Péter fi ai: Benedek, Mihály és János (egregii) 
Eormezeo (Doboca vm) birtokbeli részüket az ottani vámmal együtt, 1000 magyar arany Ft-
ért örök áron eladják osztályos atyafi aiknak (fr. cond): Dragy Ferencnek és Zsigmondnak 
(egregiis). (VII. 35r)

1503. június 14. – 1534. július 1.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei30

Említés a konvent requisitorainak 1578. november 8-i oklevelében (161. sz.). □ Regeszta: KmJkv II. 4480. sz. (ki-
egészítése innen).

30. [1534. szeptember 2.]
I. János király hűséges szolgálataik jutalmaként néhai Totth János (e) fi ainak: Mihálynak és 
Gáspárnak (nobiles), valamint mindkét nembéli örököseiknek új adományként örök jogon 
adja Mayos egészbirtokot, továbbá a Czyapozentgyeorgy, Dathos, Thuson, Domb, Pagochya, 
Balah, Gerebenes (Thorda és Colos vm), valamint Pethenyeffalwa, Felseo- és Also Serden 
(Krazna vm) birtokbeli részeket, melyeket már korábban is birtokoltak, de a reájuk vonatko-
zó okleveleik elvesztek. (XXV. 27r–27v)
Tartalmi ái I. János király 1534. szeptember 2-án kelt parancslevelében (31. sz.).

31. 1534. szeptember 2. (Albae Juliae, in Emerici ducis)
I. János király a váradelőhegyi Szt. István káptalanhoz (capituli ecclesiae beati Stephani prot-
homartyris de promontorio Varadiensi). Vezessék be néhai Totth János (e) fi ait: Mihályt és 
Gáspárt (nobiles), valamint örököseiket az oklevele (30. sz.) által nekik adományozott Pethe-
nyeffalwa, Felseo és Also Sereden (Krazna vm) birtokbeli részekbe a királyi joggal együtt. 
— Kijelölt királyi emberek: Horwatt-i Peres Pál, Peres László, Odak [?] Ferenc, Rathon-i 
György. (XXV. 27r–28r)
Belefoglalva a váradelőhegyi káptalan 1534. szeptember 25-én kelt oklevelébe (32. sz.).

32. 1534. szeptember 25. (XV. d. statut.)
Szt. István első vértanú váradhegyfoki egyházának káptalana (capitulum ecclesiae sancti 
Stephani prothomartyris de promonthorio Varadiensi) jelenti, hogy I. János király 1534. 
szeptember 2-i parancsára (31. sz.) szeptember 11-én (f. VI. p. Nat. Mariae) Krazna-i Ferenc 
deák (n) királyi ember Karoly-i Mihály (hon) kanonok hiteleshelyi kiküldött jelenlétében a 
Petthenyeffalwa-i, valamint a Felseo- és Also Sereden-i (Krazna vm) részbirtokokat a királyi 
joggal együtt [Totth] Mihály és Gáspár, illetve örököseik részére iktatta. A tizenöt nap letelte 
előtt Mezeo Madaras-i Péter deák (pr) – Czyernaton-i Bernald Balázs, valamint fi a: Ferenc és 
hajadon leánya: Orsolya, Syle-i Syley György és hajadon leánya: Orsolya, továbbá Job-
bagyffalwa-i néhai Totth Balázs fi a: Péter (egregii) nevében – a konventnél tiltakozott, amiért 
őket Szt. György nyolcadára a személyes jelenlét elé idézték. (XXV. 27r–29r)
A kolozsmonostori requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1638 tájáról.

33. 1548. július 5. (in castro nostro Kewar, f. V. p. Visit. Mariae)
Előbb Belthek-i néhai Dragffi  Gáspárnak majd Homonna-i néhai Drugeth Antalnak (magnifi -
ci), Belső-Szolnok (Zolnok Mediocris) és Krazna vármegyék ispánjának özvegye: Somlyo-i 
Bathori Anna Kewar-i vára udvarbírájának és várnagyának: Zalonkemen-i Benedek (e) deák-
nak, továbbá udvarmesterének: Porkolab Ferencnek (e) kérésére és tekintettel Beltek-i néhai 
Draghffi  Jánosnak (m), Belső-Szolnok (Zolnok Mediocris) és Krazna vármegyék ispánjának 
korábbi adománylevelére (26. sz.), valamint özvegyének, Homonna-i Drwgeth Katalinnak 
(m) kiváltságlevelére (27. sz.), azokat megerősítve Rasthocz-i vajdájának KisNyres-i Hozzu/
Hoszu Tamásnak (pr) és fi ági örököseinek adományoz a Zamos folyóból Rasthocz felé elága-
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zó patakon egy malomhelyet. Utasítja Kewar vára udvarbíróját, kapitányát és mindenki mást, 
hogy a kedvezményezettet kiváltságaiban őrizzék meg. (XXXIII. 107v–108v)
Keretszöveg nélküli másolat a XVII. század közepéről. □ Közlés: Hossu: Răstoci 427–428 (román fordításban is).

34. 1550. április 9. (in Omboz, f. IV. p. Paschae)
Batay Máté magister Ugocza-i főesperes és gyulafehérvári (AlbTr) kanonok, Zamosfalwa-i 
Mikola János, Feoldwar-i Gáspár, Bwda-i János deák, Sombory László és Tharchafalwa-i 
Aczel Mátyás deák (egregii) bizonyítják, hogy egyfelől Ombozy Gáspár, másfelől idősebb 
Ombozy Miklós fi a: János fi a: Miklós (egregii) egyezséget kötöttek az előbbinek Omboz-i 
(Doboca vm) apai jószágáról és kőházáról, továbbá Zowath és Bare (Colos vm) birtokbeli 
atyai részeiről. (IX. 52v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1585. november 5-i (512. sz.) és 1589. február 14-én kelt oklevelében 
(713. sz.).

35. 1551.
Ormany Demeter, Makay Tamás kamaraispán (comes camerae) és Huzt vára praefectusa: 
Zalay Benedek eligazítja a Techyeo és Visk közötti határt. (XXII. 35v)
Említés Bethlen István máramarosi örökös ispán 1625. április 12-én kelt oklevelében, melyet a requisitorok a XVII. 
század közepén másoltak be.

36. 1552. március 24. (in arce Poson, XXIV. Martii)
[I.] Ferdinánd király Akna mezőváros bírája, esküdt polgárai és valamennyi sóvágója (inci-
sorum salium) kérésére megerősítve átírja néhai Mátyás király 1478. augusztus 7-én kelt 
oklevelét (16. sz.) arról, hogy az említett sóvágokat mentesítette mindenféle adó és a hadba-
vonulás terhétől. — A magyar királyként használt függő titkospecsétjével megerősített okle-
vél Oláh Miklós egri (Agriensis) püspök, tanácsos és magyar királyi kancellár keze által kelt. 
(XXXIII. 90r–92r)
Ái Rákóczi Zsigmond 1607. június 19-i oklevelében, amely szerint hártyára írt, pátens alakú eredetijét a király füg-
gő titkospecsétje erősítette meg.

37. 1554. március 18. (Zent Iwant, Wirag wasarnap)
Possay Bertalan kötelezvénye arról, hogy a Kendy Ferencz erdélyi vajdától kölcsönzött 6000 
Ft-ot – 1000 Ft-os kamatjával együtt – egy év múlva, a következő virágvasárnapra visszafi -
zeti. A magyar nyelvű oklevél szövege: En Possay Bertalan adom emlekezetre mindeneknek, 
hogy weottem fel az na[gysá]gos Kendy Ferenczteol, Erdely waydatol, hat ezer forintot, ily-
lyen okwal, hogy eztendeo ez napra, wirag wasarnapra tartozzam rea adny ezer forintot, es 
annak felette ugian azon napra tartozzam meg adny az hat ezer forintotis, kinek bizonsagara 
attam az en lewelemet kezem irasawal. Keolt Zent Iwant, Wirag wasarnap, Anno domini 
1554. (VII. 160v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1582. július 25-én kelt oklevelében (366. sz.), amely szerint papírra írt eredetijét 
a kiállító pecsétje és aláírása erősítette meg.
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38. 1554. december 2. (dom. p. Andreae ap.)
Gereomonostra-i Kabos János (e) a román (Valachus) V[…] Simion (pr) által lakott Berend-i 
(Colos vm) jobbágytelkét 25 Ft-ért eladta osztályos atyafi ának (fr. cond), Gereomonostra-i 
Kabos Gábornak. (X. 171r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1592. május 6-án kelt oklevelében.

39. 1555. január 7. (in arce nostra Varadiensi, f. II. p. Epiph.)
Zabardi (Zabardinus) Mátyás Varad-i püspök, Byhar vármegye örökös ispánja, királyi taná-
csos és Magyarország alsó részeinek főkapitánya bizonyítja, hogy Somoghy Menyhért és 
[Balo]gh Ferenc (circumspecti) esküdt polgárok – Hunyad mezőváros közössége nevében – 
január 6-án (in Epiph.) kezéhez szolgáltatták a szokott tizedösszeget, úgymint aprópénzben 
számolt (in parva moneta hungarica) 80 Ft-ot. (XX. 185r, XXXV. 95r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1622-ben, illetve 1652-ben kelt oklevelében, amelyek szerint eredetije papírra írt, 
a kiadó pecsétjével megerősített pátens. □ Közlés: Jakó: Dézsma 10. (Kemény József másolata alapján).

40. [1556. január 6. körül]
Draghi Ferenc, a Varad-i vár udvarbírája és várnagya (castellanus) bizonyítja, hogy Czucza 
Pál és […] Márton Banffy Hunyadya-i bírák a Varad-i püspök számára kifi zették a gabona- és 
bortizedet, úgymint 80 [Ft-ot]. (XX. 185r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1622. december 21-én kelt oklevelében, amely szerint eredetije papírra írt, a ki-
adó pecsétjével megerősített pátens. Keltezésénél a bánffyhunyadi tized fi zetésének szokásos időpontját vettük ala-
pul, l. 28, 39. sz.

41. 1558. január 20. (in Coloswar, in Fab. et Seb.)
Zentgeorgy Péter bizonyítja, hogy saját bányái művelésére (ad culturam fodinarum mearum) 
felvett urától: Kendi Ferenctől (sp et m) 1200 Ft-ot és 20 dénárt, mely összeget a tavaszi 
aranybeváltáskor vert arany forintokban ígér visszafi zetni (quos promitto bona humanitate ad 
cementum vernale, in fi guratis aureis fl orenis suae S. M. solvere). (VII. 160r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1582. július 25-i oklevelében (365. sz.), amely szerint papírra írt eredetijét a ki-
állító pecsétjével és aláírásával erősítette meg.

42. [1559. szeptember 15. – 1571. március 14. között]
II. János király bizonyítja, hogy Deche-i Dechey Pál (e) a Kis Remete-nek (Thorda vm) ne-
vezett jószágot megvásárolta Naznanffalwa-i néhai Chani Balázs fi ától: Miklóstól (e et a). 
(VII. 95v)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1580. november 7-én kelt oklevelében (278. sz.). Keltezése II. János uralko-
dási idején alapul.

43. 1560. február 14. (in Vienna Austriae, XIV. Februarii)
[I.] Ferdinánd király ama hűséges szolgálatai jutalmául, melyeket Eger várának (arcis Agri-
ensis) a törökök általi emlékezetes ostroma idején vére hullatásával is tanúsított, a nemes 
szülöktől származó, de a zavaros időkben bizonyító okleveleit elvesztő Pesthy Gáspár (n) 
nevű katonáját és általa atyafi ait (fratres et consangvineos): Pesth-i Pesthy Menyhértet, Ger-
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gelyt és Józsefet újból megnemesíti, és nemességük jeleként címert adományoz. — Címerle-
írás: Scutum videlicet cerulei coloris, in cuius infi ma parte campus viridis depictus est, in quo 
dextra manus hominis gladium sangvine tinctum tenet, ex adverso cuius caput et manus 
Turcae amputata esse cernuntur. Supra scutum galea militaris apposita est, ex qua dextra 
manus lorica induta et priori per omnia similis eminere cernitur, taeniis albi et rubei ac crocei 
et cerulei coloris scutum hinc inde exornantibus. — Méltóságsor. — Magyar királyként hasz-
nált titkos pecsétjével megerősített oklevele Olah Miklós (r) esztergomi érsek és örökös is-
pán, Hont vármegye ispánja, Magyarország prímása és kancellárja keze által kelt. (XXX. p. 
205–207.)
A kolozsmonostori requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1680 tájáról, amely szerint pergamenre írott eredetijén 
többszínű selyemzsinóron vörös viaszpecsét függött; az oklevelet a király, Oláh Miklós és Listius János látta el 
kézjegyével, a hátlapján pedig Sárpataki Márton ítélőmester feljegyzése volt olvasható arról, hogy Pesthy János és 
Sámuel részére 1673. november 25-én kihirdették a címereslevelet a gyulafehérvári országgyűlésen.

44. 1560. november 19. (Nagy Oztrovon, Oztrovay Gaspar hazanal, Szent Katalin aszon 
napy elot valo kedden)
Oztrovy Gáspár végrendelkezik Hunyad vármegye alispánja: Bodogy Faluy Miklós, Tutozy 
Pál harmincados, néhai Oztrovy György özvegye: Thoma Katalin és fi a: Oztrovy Miklós, 
Hunyad vára porkolábja: Nandra János, Pogan János és Nagy Oztrovy/Osztrovy Pal László 
nemes személyek jelenlétében. Feleségét és gyermekeit Török János, továbbá Oztrovy Mik-
lós és Bodogi Falui Miklós oltalmára bízza. Ingóságait és szerzett jószágait felesége és fi ai ne 
osszák el, hanem együtt lakjanak. Ha a felesége nem lakhat együtt fi aival „ugi mint Roman 
Jappolin” [?] éljen a jószágból, de senkinek sem adhatja vagy kötheti, halála után pedig fi aira, 
Jánosra és Györgyre, valamint Oztrovicz Borbálára maradjon. Jablonicza-n egy zálogos jó-
szágot vásárolt 1000 Ft-on Sebessy Imrétől és Páltól, ugyanott vásárolt még négy ház jobbá-
gyot 100 Ft-ért, melyek közül az egyik peres. Chiklen-ben vett Flore Miklóstól három ház 
jobbágyot, melyekről levél van a Glob-i jószággal együtt, a Jablonicz-i jószággal egy árban; 
Chiklond-i faluban vásárolt Olach Brette[-i] Oztrovy Miklóstól négy ház jobbágyot 100 Ft-
on, de Domsa-nak 14 Ft-tal még tartozik; Magiar Györgytől vett Meszffalva-n két ház jobbá-
gyot 50 Ft-on, ugyanott vásárolt néhai Feier Istol-i Oztrovy Ankótól még egy ház jobbágyot 
30 Ft-ért, melyről levele is van; Marga-n némely nemesek, úgymint „Thamas Domobor es 
Janos, Margay Janos Georgy fi ai” 12 Ft-on zálogba adták magukat és örökségeiket. Ugyanott 
néhai Margay Miklóstól vásárolt egy ház jobbágyot 12 Ft-ért, Margani [!] Györgytől 15 Ft-on 
zálogba vett egy ház jobbágyot, ugyanannak adott 16 Ft-ot, hogy két ház jobbágyát kiváltsa 
és kezébe bocsássa, de eddig még sem a pénzt, sem a jobbágyokat nem kapta meg. (Ezen 
jószágai mind Zeorony vármegyében vannak). Also Szilvas/Silvas-on Sereczen Jánostól 40 
Ft-on Para Mihályt váltotta ki, ugyanott vásárolt Tarambak Pétertől két szőlőt 62 Ft-ért, Hena 
Pétertől egy szőlőhelyet nyolc Ft-ért, More Pétertől pedig egy szőlőt 10 Ft-ért, melyet az 
később elfoglalt, így a szőlő is és a pénz is nála van. Nagy Oztrov-on, Kys Oztrov-on, Oha-
bicza-n a Haczogy Lajos részét bírja, mivel nagy szükségében azt 250 Ft-tal kisegítette, majd 
azokra „in summa arra az josagra attam” 800 Ft-ot is, amikor rokonait és szomszédait esküdt 
bírák által kínálta, minthogy Erdel-ben kívánt más jószágot. A neki adott pénzről levél is van. 
Ohabicza-n Oztrovy György fi ától: Miklóstól vett egy ház jobbágyot 16 Ft-ért; az „Komani 
joszagh felol” elmondhatja, hogy Nagi Pest-en, Pestenicza-n, Ohaba-n, Dombrovicza-n és 
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Brasova-n részbirtoka és udvarháza van, melyről olyan levelei vannak, hogy azok birtoklásá-
ban senki nem háborgathatja. Galocz-on lakó Laszlo Giarko nevű nemestől „az eo szegeni-
sege es betegsege miat” megvásárolta 40 Ft-on Jovan nevű jobbágyát, mivel atyafi ai közül 
senki nem akarta megvenni. Olach Britte-n vett egy ház jobbágyot, egy másikat Jovalchel-en 
és Pokolvalcza-n, egy harmadikat Ganczaga-n „az Makray reszbol” 150 Ft-on. — Az okleve-
let a végrendelet tanúi pecsétjeikkel erősítették meg. (XXIV. 68r–69r)
A kolozsmonostori requisitorok karánsebesi Fiat Jakab részére kelt másolata 1641-ből, a magyar nyelvű eredetiről.

45. 1560. november 21. (in Colosvar, f. V. p. Elisab.)
[II.] János választott király tekintettel iránta és a néhai királyné irányában tanúsított hűséges 
szolgálataikra Zekelvasarhely/Zekelvasarhel mezőváros lakosait – az egyházi törvényszékre 
tartozó ügyek kivételével – a szabad királyi városok módjára felmenti a rendes bírák jogha-
tósága alól úgy, hogy a mezőváros bírái és esküdtjei előtt folyó pereikben egyenesen a királyi 
vagy vajdai kúriába fellebbezhessenek. Utasítja az illetékeseket, leginkább Maros szék elöl-
járóit intézkedésének betartására. — Az oklevelet függőpecsétjével erősítette meg. (XXII. 
75r–76r)
A kolozsmonostori requisitorok 1627 körül kelt másolata, amely szerint eredetijét a király kézjegyével látta el. □ 
Közlés: SzOkl II. 156–158.

46. 1561. június 8. (Fejervarath, Urnap utan valo vasarnapon)
Varzai Vaida Imre és István, Meregioi Bad István és Zenthkirali Ispan Gáspár jelentik [II. 
János választott királynak], hogy miután Ficz István útján kézhez vették Rado Durko asszony 
részére kelt parancsát, elmentek a vitézlő Rado Zsigmond szállására, aki azt vallotta, hogy a 
Denke Kelemen nevű jobbágyot ő adta zálogba minden örökségével Máté mesternek „egy 
sententia valcziagerth”, melyet abban az időben 12 Ft-ért adtak ki. (XV. 73r–73v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1601. május 24-én kelt oklevelében, amely szerint a gondatlanság miatt megron-
gálódott, papírra írott eredetijének címzése: Serenissimo principi et domino nostro Joanni secundo Dei gratia electo 
regi Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. domino domino nobis semper clementissimo; ugyanott: Aperta per proto-
notarium. Az ái szerint a magyar nyelvű oklevél a kiállítók aláírásával, a hátlapon pedig pecsétjeikkel volt megerő-
sítve. Vö. 56. sz.

47. 1562. szeptember 1. (Albae Juliae, I. Septembris)
[II. János választott király] oklevele a nemeseknek Enyed mezővárosba való betelepedéséről 
(super certis libertatibus… presertim condescensione nobilium in oppidum ipsorum Enyed). 
(XV. 224r)
Említés Báthory Kristóf erdélyi vajda 1579. június 5-én kelt oklevelében (195. sz.), amely szerint eredetijének szö-
vegét Báthory István lengyel király függőpecsétes oklevele tartalmazta.

48. 1562. szeptember 1. (in Alba Iulia, I. Septembris)
[II.] János választott király minthogy az erdélyi országlakosok a gyulafehérvári püspökséget 
és a káptalant – még az ő és a néhai királyné Erdélybe való bejövetele előtt – megszüntették 
(cum fi deles nostri regnicolae Transylvanienses episcopatum Albensem una cum capitulo et 
omni fere statu ecclesiastico ante nostrum et sacrae quondam reginalis maiestatis dominae 
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matris nostrae observandissimae piae memoriae in hoc regnum ingressum, paribus votis sus-
tulerint), és helyükbe Colosvar városában és Zekelvasarhel mezővárosában iskolák felállítá-
sát rendelték, majd ezekhez az ő gondviselését kérték, hogy az ifjúságot tanulmányaiban se-
gítse, illetve hogy a Colosvar-i szegényeket és árvákat támogassa, Colosvar városának mind 
a borból, mind a gabonából és egyebekből fi zetendő tizedének ama negyedrészét, mely egy-
kor a Colos-i főesperest illette meg, és évenként 250 Ft-ért szokták arendába adni (quae alias 
archidiacono Colosiensi cedebat et in arenda solita fl orenis ducentis quinquaginta in monetis 
usualibus singulis annis aestimari consueverat) – a néhai királyné és saját korábbi oklevele 
értelmében – az ottani iskolának, valamint a szegények és árvák támogatására adományozza 
úgy, hogy annak ötödrésze, nevezetesen 50 Ft az utóbbiaknak, 200 Ft pedig az iskolának, a 
tanuló ifjúság számára jusson. (XXII. 66r–66v)
A kolozsmonostori requisitorok másolata 1627-ből, amely szerint a szöveg alatt II. János aláírása volt olvasható. 
— Ái Báthory István vajda 1571. december 17-én kelt oklevelében (68. sz.) □ Közlés: Kénosi–Uzoni I. 512–513. 
(magyar nyelvű fordításban) — Jakab: Dávid Ferenc 9–10. □ Regeszta: Székely: Unitária vallás 101.

49. 1562. december 1. (in Alba Iulia, I. Decembris)
[II.] János választott király Antal deák (c) Enyed mezővárosi bírónak a saját és a közösség 
nevében írásban előterjesztett (per suplicem libellum) panaszára – miszerint azok a nemesek, 
akik néhány éve Enyed-en házat vásároltak, és ott megtelepedtek, a település régi kiváltságai 
ellenére megtagadták a közös terhek viselését, a bíró ítéleteit nem fogadták el, és különféle 
ürügyek alapján nemesi szabadságukkal kívántak élni – megengedi a mezőváros lakói, vala-
mint utódaik és örököseik részére, hogy a nemeseknek csak úgy engedélyezzék házak vásár-
lását és az azokban való megtelepedést, ha azelőtt pecséttel és saját aláírással megerősített 
levéllel kötelezik magukat arra, hogy a főbíró ítéletét elfogadják, és annak kapcsán nem fel-
lebbeznek Fehér (Albensis) vármegye bíróságához, továbbá – a régi szokásnak megfelelően 
– minden adót és terhet a többi lakossal közösen viselnek. Ellenkező esetben nem részesül-
hetnek a település haszonvételeiből és jövedelmeiből, nem kereskedhetnek, bort nem mérhet-
nek ki, valamint nem szállíthatnak az erdőből fát. (XXVIII. 140r–140v)
Ái Bethlen Gábor 1625. június 27-i oklevelében, amely szerint eredetijét a király és Csáki Mihály kancellár látta el 
kézjegyével. A szöveget Enyed mezőváros kérésére 1638 körül másolták a protocollumba. — Ái-a: LibReg XIII. 
53v–54r (itt a keltezés 1562. szeptember 1.).

50. 1563. október 31. (IX. d. termini praenotati)
[II.] János választott király parancslevele Galtheo-i Horvath Zsigmondnak, Baki Pálnak, Be-
kes Jánosnak, Versendi Imrének, Pothok Bálintnak, Vezzeodi Kelemennek és Piski Jánosnak, 
Ghaald-i Chabay Gergelynek, Bachmegyey Ferencnek, Boltha Ambrusnak és Jánosnak, Ra-
dichyth Jánosnak, Kulchar Jánosnak, Enyed-i Szegedy Ferenc deáknak, Cheztwe-i Miske 
Andrásnak és Kristófnak, Chongway Jánosnak és Somogy Vincének (nobiles). Tudtul adja, 
hogy amikor ítélőmestereivel és ítélőszékének ülnökeivel ítélkezett, [1563.] október 23-án 
(sab. p. Lucae) – az ő megintő, tiltó és idéző oklevele, illetve Piski János és Versendi Imre 
királyi emberek erre kelt jelentése értelmében – megjelent előtte saját ügyvédvalló levelével 
udvari familiárisa: Oláh András (e) felperes képviseletében Visselen-i Miklós fi skális direc-
tor (director causarum nostrarum regiarum), aki előadta, hogy Thompahaza/Tompahaza (in 
cottu AlbTr) birtokának egész tizedét, melyet a király szolgálataiért a felperesnek adományo-

1560. november 21. – 1563. október 31.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei36

zott, Chekelaki Bálint és Pál, Elekessy Balázs, Balázs deák, Horvath Simon, Rakossy Ferenc 
és Saarpataky Tamás (nobiles) alperesektől be akarja szedni (rehabere vellet), minthogy a 
nevezett településen korábban keresztények laktak, ott fi liális egyház volt, az ott maradt la-
kosok a tizedet fi zették, most pedig csak a románok tagadják meg annak törlesztését (posses-
sionem Tompahaza prius et antea christiani inhabitassent, fi lialisque ecclesia fuisset et ex 
post residui inhabitatoresque eiusdem possessionis decimas solitas solvissent, nunc tamen 
Volachi decimas pendere nollent, a quibus iuxta statuta regni solutionem decimarum optaret). 
Erre az alpereseket a király ügyvédvalló oklevelével képviselő Sugod-i Balázs deák azt vála-
szolta, hogy az említett birtokról tizedet nem kell fi zessenek, mivel ott keresztény templom 
sohasem volt, román viszont igen (templum christianum in illa possessione nunquam fuisset 
sed volachale). Keresztény lakosai sem voltak a birtoknak, kivéve Chekelaki Pál és Bálint 
Tompahaza-ra költözött őse által a birtokra telepített zsoldos utódait, akik Uyfalw birtok 
templomába jártak (unum mercenarium in illam possessionem condescensi fecisset, qui fi lios 
et fi lias progenuisset, illi postea ad templum possessionis Uyfalw ambulassent, alii autem 
christiani prefatam possessionem… Tompahaza non incoluissent). Minthogy az alperesek a 
birtok tizedmentességét készek bizonyítani, a felperes pedig szintén készen áll állításait egy 
régi registrum és tanúbizonyságok alapján igazolni, elrendeli, hogy a felek 15. napra mutas-
sák be bizonyítékaikat, a kijelölt királyi emberek közül pedig kettő – 16 márka büntetés terhe 
alatt – tartson köztudományvételt a nevezett birtokon arról, hogy Thompahaza-n korábban 
laktak-e keresztények és volt-e az Uyfalw-i egyházhoz tartozó templomuk, valamint hogy 
fi zettek-e tizedet, vagy pedig ott sohasem volt keresztény templom, tizedet pedig nem fi zet-
tek csak ötvenedet. (XVI. 6r–7r)
Ái II. János választott király 1563. november 22-én kelt oklevelében (52. sz.).

51. [1563. október 31. – november 22. között]
Szentkiraly-i Horwath Zsigmond és Vyfalw-i Verthy Tamás királyi emberek jelentése [II.] 
János választott királyhoz a Thompahaza-n tartott köztudományvételről. (XVI. 6r)
Említés II. János választott király 1563. november 22-i oklevelében (52. sz.). Keltezéséhez l. 50, 52. sz.

52. 1563. november 22. (Albae Iuliae, f. II. p. Elisab.)
[II.] János választott király parancslevele Galtheo-i Horwath Zsigmondnak, Baki Pálnak, 
Bekes Jánosnak, Wersendi Imre deáknak, Pothok Bálintnak, Vesszeodi Kelemennek és Piski 
Jánosnak, Gaald-i Chyabay Gergelynek, Bachmegyey Ferencnek, Boltha Ambrusnak és Já-
nosnak, Radichith Jánosnak, Kolchar Jánosnak, Enyed-i Szegedy Ferenc deáknak, Chezth-
we-i Miske Andrásnak és Kristófnak, Chyongway Jánosnak és Somogy Vincének. Tudtul 
adja, hogy amikor a magyarországi és erdélyi országlakosok részére október 18-tól tartott 
törvénykezési szakaszon (instante videlicet termino celebrationis judiciorum festi beati Lu-
cae evangelistae) ítélőmestereivel és ítélőszékének ülnökeivel ítélkezett, november 11-én (f. 
V., in Martini ep.) köztudományvételt elrendelő ítéletlevele és az erre kelt jelentés értelmében 
megjelent előtte udvari familiárisa: Olah András (e) felperes képviseletében Wisselen-i Mik-
lós egyfelől, Chekelaki Bálint és Pál, Elekessy Balázs deák, Horwath Simon, Rako[ssy] Fe-
renc és Saarpathaky Tamás alperesek képviseletében Sugodi Balázs deák másfelől, mindket-
ten királyi ügyvédvalló levéllel. A felek ügyvédjei bemutatták az említett vallatást elrendelő 
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ítéletlevelet (50. sz.), illetve Szentkiraly-i Horwath Zsigmond és Vyfalw-i Verthy Tamás ki-
rályi emberek erre írott jelentését (51. sz.), és ítéletet kértek. Tekintettel arra, hogy a felperes 
tanúi közül kevesen állították azt, hogy Thompahaza-n tizedet fi zető magyarok is laknak, a 
többiek viszont és úgyszintén az alperesek tanúi is (közel 25-en) egyhangúlag arról vallottak, 
hogy a birtokon keresztények nem laknak, az ottani románok pedig tizedet nem fi zetnek, úgy 
ítélték, hogy amint eddig, a településen lakó románok a tized fi zetése alól továbbra is mente-
sek maradnak, az ott lakó magyarok viszont azt beszolgáltatni kötelesek (Volachi dictam 
possessionem Thompahaza inhabitantes decimas solvere nunquam teneantur, Hungari tamen 
ibidem residentes nunc et in futurum semper temporibus in successibus solitas decimas pen-
dere debeant), a felperes pedig az alperesek két Ft-ot és 20 dénárt kitevő perköltségeit térítse 
meg. Ezért elrendeli, hogy szálljanak ki a pervesztes birtokaira, és előbb ingóságain, ha pedig 
azok elégtelennek bizonyulnak, birtokain vegyék meg a nevezett összeget. (XVI. 6r–7v)
A kolozsmonostori requisitorok 1607. május 17-én kelt másolata, mely szerint papírra írt pátens eredetijét a király 
pecsétje erősítette meg, a lap alján pedig a következő szöveg volt olvasható: Lecta et extradata per me Ladislaum de 
Mechke, electae regiae maiestatis protonotarium.

53. 1563.
Hozzwtelky Ferenc és Boldizsár (egregii) Hozzutelke-i (in cottu AlbTr) nemesi telküket (lo-
cum seu fundum curiae ipsorum nobilitare) és birtokrészüket, haszonvételeikkel és tartozé-
kaikkal együtt, a nevezett Boldizsár fejének megváltásáért 200 magyar Ft-on zálogba vetik 
Mosdossy Ambrusnál (e) úgy, hogy a zálogösszeg lefi zetésével jószágukat bármikor vissza-
válthatják. (VII. 109r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1581. február 27-i oklevelében (293. sz.).

54. 1563.
Privilégiumlevél arról, hogy bármelyik falu vagy város csak olyan távolra viheti marháit le-
geltetni [Techyeo vagy Visk] határaira, hogy saját határaikra „es hatarokon levo aklokra es 
kosarokra” éjszakára visszatérhessenek. (XXII. 35v)
Említés Bethlen István máramarosi örökös ispán 1625. április 12-én kelt oklevelében, melyet a requisitorok a XVII. 
század közepén másoltak protocollumba.

55. 1565. szeptember 26. (XXVI. Septembris)
II. János választott király Barany Jánosnak címert és nemességet adományoz, Enyed mező-
városban (in Alb cottu) vásárolt házát pedig a tized és egyéb szolgáltatások terhe alól örökre 
szólóan mentesíti. (XV. 224r)
Tartalmi ái Báthory Kristóf 1579. június 5-én kelt oklevelében (195. sz.), amely szerint eredetije pergamenre írott 
függőpecsétes oklevél.

56. 1568. május 12. (Zanizlo Zenthmihali nap utan valo Zeredan)
Gyereomonostor-i Kemeny György és Kabos Gáspár jelenti [II. János választott királynak], 
hogy Ficz István útján kézhez vett parancsára május 12-én kiszálltak nevezett Ficz István 
Giulafeyervar-i szállására, ahol Nagimeregioi Bad István és Kalotazenthkirali-i Ispan Gáspár 
eskü alatt vallották, hogy 1561. június 8-án (Urnap utan valo vasarnapon), amikor Feyer-
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var-on a táblán (eo felsege tablaian) törvényt szolgáltattak, Ficz István [által hozott] uralko-
dói parancsra felvették Rado Zsigmond vallomását, mely szerint utóbbi Monostori Denke 
Kelement egy ítéletlevél kiváltásáért (egi sententia valthsagerth), 12 forintért vetette zálogba 
Máté mesternél. (XV. 73v–74r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1601. május 24-én kelt oklevelében, amely szerint a gondatlanság miatt megron-
gálódott, papírra írott magyar nyelvű eredetije a kiállítók aláírásával, a hátlapon pedig pecsétjeikkel megerősítve 
kelt. Címzése: Serenissimo principi et domino nostro Joanni secundo Dei gratia electo regi Hungariae, Dalmatiae, 
Croatiae etc. domino domino nobis semper clementissimo. A hátlapon: 1568 Apertae per magistrum Paulum Zigethi 
protonotarium regie maiestatis. Vö. 46. sz.

57. 1568. június 21. (Albae Iuliae, f. II. a. Ioan. bapt.)
II. János választott király Nadas-i Bálinthoz, Sard-i Feierdi Miklóshoz, UyBuda-i Denke Ja-
kabhoz és Merai Andráshoz, Zentmihalitelke-i Olchiardi Vitályoshoz és Dees-i [!] Buday 
Gergelyhez (egregii, nobiles). Amikor a magyarországi és erdélyi országlakosok részére áp-
rilis 24-től (Georgii mart.) kezdődő törvényszakon, június 9-én (f. IV. p. Pentec.) ítélőmeste-
reivel és ülnökeivel együtt ítélőszékét tartotta, saját fi gyelmeztető, megintő és idézőlevele, 
valamint Zentmihalitelke-i Olchiardi András és Dios-i Buday Gergely (nobilium) erre kelt 
jelentése értelmében megjelent egyfelől Sard-i néhai Nagy Gergelynek feleségétől, Geztragy 
Margittól (n) született fi a: néhai István leánya, Sard-i Haczaky Márton (n) felesége: Katalin 
(n) felperes nevében Szentmihalitelke-i Thompa István (e), másfelől az alperes Szuchyak-i 
Thomori György (n) nevében Budoskuthi Tamás, és a felperes ügyvédje az alábbiakat adta 
elő az alperes ellenében. Az alperes a felperes apjának leánytestvére (s. c), említett Nagy 
Gergely leánya: néhai Katalin (n) halála után annak Saard és Berend (Colos vm) birtokbeli 
jószágait – azzal az indokkal, hogy felesége, néhai Klára asszony (n) az említett Nagy Ger-
gely leánya és így a nevezett Katalinnal ugyanazon szülöktől származik – saját kezéhez vette. 
Klára utódok nélküli halálával az ő és a gyermek Katalin részbirtokai örökség jogán a felpe-
resre háramlottak, és azokat birtokba akarja venni. Az alperes ügyvédje ezekre azt válaszolta, 
hogy Katalin jószágai gyámként ugyan kezénél voltak, de azokat visszaadta még a gyermek 
életében, a felesége részbirtokait pedig inskribálás címén bírja (titulo inscriptionis posside-
re), és ezt egy következő terminuson oklevelekkel kész bizonyítani. Erre a felperes ügyvédje 
előadta, lehetséges, hogy az alperes még Katalin életében visszaadta neki jószágait, de halála 
után azokat újból kezéhez vette, és ezt bizonyítani is akarja. Az alperes ügyvédje mindezt 
tagadta, és igazát tanúkkal kívánta bizonyítani. Az ítélőszék döntése értelmében az alperes a 
következő törvényszakon mutassa be felesége jószágaira vonatkozó okleveleit, és ezeket lát-
va az ügyben ítéletet hoznak. Ami pedig Katalin részbirtokait illeti, [az ítélőszék] elrendeli, 
hogy augusztus 15-én (in Assumpt. Mariae virg.) és az azt követő három vagy négy napon 
szálljanak ki Sard-ra, és 16 márka büntetés terhe alatt hallgassák meg a tanúkat arról, hogy az 
alperes az említett Katalin halála után annak Nadas, Sard, Geztraagh, Zomordok, Berend, 
Burjanos Buda és Keolesmezeo (Colos vm) birtokbeli részeit kezéhez vette, és azokról saját 
belátása szerint rendelkezett, vagy pedig – ahogyan az alperes állítja – e jószágok hozzá nem 
kerültek, és azokkal nem rendelkezett. A tanúvallatásról a következő terminus első napjára 
tegyenek jelentést. (XXIX. 124r–125r)
Ái II. János választott király 1568. október 30-án kelt oklevelében (59. sz.).
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58. 1568. augusztus 15. (Sardon, Nagy Boldogh azzony napian)
Feierdi Miklós, Olchiardi Vitályos és Buday Gergely jelentik [II. János választott király] 
Sardi Haczaki Mártonné Buday Kata asszony által hozott parancsára (57. sz.), hogy tanúval-
latást tartottak. Nadas-i Somogyi Máté nemes tudta, hogy Chyere Lőrinc Buday Kata job-
bágya volt, kinek halála után Thomori György bírta jószágát; ez utóbbi adta Thomori Lukács-
nak, „ennek harom esztendeie leszen Sz. Marton napban”, és emiatt emlékeznek úgy, hogy 
Nadas-t, Sard-ot és Zomordok-ot Thomori György bírta. Hasonlóan vallott Nadasi Bálint 
nemes és ugyanazon Nadas-ról Thomori Demeter jobbágyai: Besse Lőrinc és Boythor Gás-
pár, Thomori Lukács jobbágyai: Bakos Gáspár és Vitez János, Nadassy Bálint jobbágya: 
Tootth Lőrinc, Thomori György jobbágyai: Korpos András, Syle Lőrinc, Thamassi Balázs és 
Sarkan Tamás, Pulyok Mihály jobbágya: Orban Mátyás, Maczkassi Boldizsár jobbágya: Kis 
Imre. – Geztragy-ról Thomori György jobbágya: Racz Gergely. – Dios-ról Maczkasi Lajos 
jobbágya: Salygo Menyhért, Pal Gáspár jobbágyai: Tootth János és Lazlo Gergely, Zabo 
Gergely jobbágya: Kovacz Imre, Olchiardi Vitályos jobbágyai: Dezmas Elbet [?] és Nagy 
Albert, Thomori György jobbágyai: Kis Tamás, Mihali Gáspár és Valkay Bálint, Haczaki 
Lajos jobbágya: Chiaki Mihály. – Saard-ról Thomori György jobbágyai: Czyere/Czyre Máté 
és Chyre Bálint, Thomori Lukács jobbágyai: Chyre Lőrinc, Nehez János, Buday Mártonné 
jobbágya: Zely Kelemen, Somogy Máté jobbágya: Saytos Imre. „Thomori Lukacz megh nem 
eskuvek, ezt valla hogy w ys wdovel peres lezen az jozaghoz, hanem ha az torveny mutattia 
ugy eskwszik.” (XXIX. 124r–125r)
Ái II. János választott király 1568. október 30-án kelt oklevelében (59. sz.).

59. 1568. október 30. (Thordae, XII. d. termini)
II. János választott király Domby Jakabhoz, Thomori Demeterhez, Somogy Istvánhoz, 
Zuchyak-i Sandorhazy Orbánhoz, Somay Jánoshoz és Mera-i Polyak Mihályhoz (egregiis, 
nobilibus). Amikor a magyarországi országlakosok és az erdélyi nemesek részére október 
18-tól kezdődő törvényszakon (termino celebrationis judiciorum festi beati Lucae evangelis-
tae novissime preteriti, ad quem videlicet terminum universae causae fi delium nostrorum 
regnicolarum Hungarorum et nobilium Transsilvaniensium ab obitu serenissimi principis 
quondam domini Ludovici regis piae memoriae ex publica eorum constitutione adiudicari 
solitae per maiestatem nostram generaliter fuerant prorogatae) ítélőmestereivel és ülnökeivel 
együtt ítélőszékét tartotta, október 20-án (f. IV. p. Lucae) megjelent a tanúvallatást elrendelő 
ítéletlevele (57. sz.), illetve az erre kelt jelentés (58. sz.) értelmében Saard-i Haczoky Márton 
(n) felesége: Katalin felperes képviseletében Bessenyw-i Józsa (n) deák, és bemutatta az 
említett okleveleket az alperes Zuchyak-i Thomori György (n) ellen. A tárgyaláson az alperes 
nem jelent meg, a felperes ügyvédje pedig ítéletet kért. Minthogy az alperes az előírt határ-
napon, a terminus első napján nem jelent meg, a tanúvallomásokat és okleveleit pedig nem 
mutatta be, a király ítélőmestereinek és ülnökeinek tanácsából néhai Katalinnak és az alperes 
feleségének, Klárának Nadas, Sard, Geztragh, Zomordok, Berend, Burjanos Buda és Keoles-
mezeo (Colos vm) ama birtokbeli részeit, melyek az alperes kezén vannak, haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal együtt a felperesnek ítéli, az alperest pedig – távolmaradása okán – 12 arany 
Ft-ot kitevő három királyi márka büntetéssel sújtja, melynek kétharmada a bíróságot, har-
madrésze pedig a felperes asszonyt illeti meg. Ugyanakkor elrendeli, hogy szálljanak ki a 
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nevezett részbirtokokra, és a szomszédok jelenlétében iktassák azokat haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal együtt a felperes részére úgy, hogy az elmarasztalt vagy mások tiltakozását ne 
vegyék fi gyelembe. Majd szálljanak ki az elítélt birtokaira, és a szomszédok jelenlétében 
előbb az ingóságain, majd azok elégtelensége esetén a birtokain hajtsák be a bírságot. Jelen-
tést a végrehajtás utolsó napjától számított nyolcadnapra tegyenek. (XXIX. 124r–126v)
Ái II. János választott király 1569. május 7-én kelt oklevelében (61. sz.).

60. 1568. november 7. (in Coloswar, dom. a. Martini ep.)
Hary Gergely, Kadar Péter és Colos vármegye ítélőszékének jegyzője: Coloswar-i János deák 
tudtul adják, hogy Bwday György és WyBwda-i Hencz Tamás (nobiles) – rokonaik, Hencz 
János és Nagy Gáspár (nobiles), valamint Denke Péter (n) felesége, néhai Nagy Simon (n) 
leánya: Petronella (n) terheit magukra vállalva – bevallást tettek arról, hogy azon Patha-i 
(Kolos vm) birtokrészt, melyet Zomordok-i Bertalan (n) felesége, Patha-i néhai Boka László 
leánya: néhai Margit (n) 80 arany Ft-ért örökösen Wybuda-i néhai Hencz Zsigmondnak (n) 
adott el, haszonvételeivel és tartozékaival együtt, atyafi úi szeretetből Vagios/Wagios András-
nak és Antalnak, Sarlo Mihály özvegyének, valamint Patha-i Horwat Istvánnak (nobiles) 
engedték át, és ezzel őket e jószágból kielégítették. A felek egyúttal kötelezték magukat, 
hogy az ítélőmester előtt is bevallást tesznek, amikor az Coloswar felé jön. (IX. 155r–155v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1587. október 30-án kelt oklevelében (649. sz.), amely szerint János deák által 
papírra írt pátens alakú eredetijét három pecsét erősítette meg.

61. 1569. május 7. (Albae Iuliae, XII. d. termini)
II. János választott király tudtul adja, hogy május 4-én (f. IV. p. Phil. et Jac.), az erdélyi ne-
mesek részére április 24-től tartott terminuson (termino celebrationis judiciorum festi beati 
Georgii martyris novissime transacti, ad quem ut puta terminum universae causae fi delium 
nostrorum dominorum nobilium Transilvaniensium ab obitu serenissimi principis quondam 
domini Ludovici regis piae memoriae ex publica constitutione adjudicari solitae per maies-
tatem nostram generaliter fuerant prorogatae), midőn ítélőmestereivel és ülnökeivel együtt 
ítélőszékét tartotta, Sard-i Haczaki Márton (n) felesége: Katalin (n) felperesnek Zuchyak-i 
Thomori György (n) alperes elleni ügyében az előbbi ügyvédje: Zentmihalytelke-i Tompa 
István (e) bemutatta a királynak az alperes távolmaradása okán a felperes javára kiállított 
ítéletlevelét (59. sz.), majd miután az alperes ügyvédje: Colosvar-i Thorma Dénes (n) deák az 
oklevél árát a felperesnek, a távolmaradás díját pedig a bíróságnak és a felperesnek letette, és 
erről nyugtát is vett (facta super precio earum litterarum nostrarum… eidem actrici, ac one-
ribus non venientiae nobis et eidem actrici, parti scilicet adversae debita satisfactione, no-
bisque eundem superinde quietum reddendo et absolutum), a felperes ügyvédje a bemutatott 
oklevélről par kiállítását kérte. (XXIX. 123v–126v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1640. április 30-i oklevelében, mely szerint papírra írott, vörös viaszba nyomott 
bírósági pecséttel megerősített pátens eredetijét Szigeti Pál ítélőmester látta el kézjegyével: Lecta et collata cum 
originalibus per magistrum Paulum Zigethy protonotarium.

62. 1569. június 12. (Thordae, dom. p. festum Corp.)
II. János választott király Olnok-i Possa Kristófhoz és Péterhez, Szawa-i Almady Gáspárhoz, 
Apathy-i Boyer Istvánhoz, Sombor-i Szekel Jánoshoz, Szamosfalwa-i Mykola Imréhez, 
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Szaszfylpes-i Espan Antalhoz, Porkolab Péterhez, Kozmathelke-i Jo Lászlóhoz, Penglend-i 
[!] Egressy Péterhez, Bako Bálinthoz és Egressy Györgyhöz, Chyan-i Egressy Mihályhoz és 
Nagy Vitályoshoz, Komjatszegh-i Pálhoz és Lászlóhoz (egregiis, nobilibus). Előadta néhai 
Swk-i Jánosnak feleségétől, Szaszfi lpes-i néhai Bykly János (e) leányától: néhai Margittól 
(g) született fi a: István (e), aki néhai Foldvar-i János (n) ugyanazon Bykly János leányától: 
Erzsébettől (g) született fi a: néhai György (e) gyermekeinek: Jánosnak, Györgynek és Anná-
nak törvényes és rendelt gyámja, hogy a nevezett Foldvari György özvegyének, jelenleg 
Gholopy Farkas (n) feleségének: Bogathy Erzsébetnek (g) részint pénzben, részin megbe-
csültetés útján ki akarja adni az ország törvényei értelmében őt megillető hitbért és jegyaján-
dékot (dote et rebus parafernalibus) néhai férje Foldvar, Kapor (Doboca vm), Thanchy, 
Szaszfylpes, Zenthandras, Uyfalu, Dedrad (Colos vm) és Bodon [?] (Thorda vm) birtokbeli 
részeiből, illetve az említett gyermekeket és azok fenti birtokait gyámként magához akarja 
venni. Ezért megparancsolja, hogy szálljanak ki a nevezett asszonyhoz, és intsék meg a fel-
sorolt jószágokból őt megillető hitbér és jegyajándék átvételére, illetve az árvák és birtokaik 
átadására, amit ha nem tesz meg, tiltsák el a részbirtokok haszonélvezetétől, és tizenötöd 
napra idézzék az udvarba. Értesítsék ugyanakkor arról, hogy akár megjelenik, akár nem, az 
ügyben ítéletet fognak hozni. (XXIV. 96r–96v)
Ái II. János választott király 1570. február 12-én kelt oklevelében (64. sz.).

63. 1569. július 3. (Foldvarath, Szent Peter nap utan valo Vasarnap)
[Possa Kristóf és Apathy-i Boyer István] jelentik [II. János választott királynak], hogy július 
3-án vitézlő Swky István által kézhez vették a parancslevelét (62. sz.), melyben arra utasítot-
ták őket, hogy szálljanak ki Foldvar-ra (Doboka vm), ahol néhai Foldvari György özvegyét, 
Gholopy Farkasné Bogathy Erzsébet asszonyt „az eo jegy ruhaiaval megh kenalok az eo 
megh holt uranak Foldvari Georgynek joszagarol”. Ugyanazon a napon a nevezett parancsle-
véllel és a pénzzel elmentek Foldvari György Foldvar-i házához, ahol az asszonyt megkínál-
ták a jegyruhával, és kérték a jószágok, valamint néhai férje gyermekeinek kiadását. Erre azt 
válaszolta Erzsébet asszony, hogy a törvénytől várja igazságát, amiért jobbágya: Fodor Kele-
men útján tizenötöd napra a királyi tábla elé idézték. (XXIV. 96v)
Ái II. János választott király 1570. február 12-én kelt oklevelében (64. sz.), amely szerint magyar nyelvű eredetijé-
nek szövege alatt pedig Possa Kristóf és Boyer István aláírása volt olvasható.

64. 1570. február 12. (Thordae, XII. Februarii)
II. János választott király parancslevele Olnok-i Possa Kristófhoz, Szawa-i Almady Gáspár-
hoz, Apathy-i Boyer Istvánhoz, Manyk-i Szekel Jánoshoz és Sombor-i Szekel Jánoshoz. Mi-
dőn az április 24-én (Georgii) kezdődő törvénykezési szakaszon (instante scilicet termino 
celebrationis judiciorum eiusdem festi, ad quem videlicet terminum universae causae fi deli-
um nostrorum dominorum nobilium Transsylvaniensium ab obitu serenissimi principis quon-
dam domini Ludovici regis Hungariae praedecessoris nostri piae memoriae ex publica cons-
titutione adiudicari solite per maiestatem nostram generaliter fuerant prorogatae) április 
27-én (f. V. p. Georgii) ítélőmestereivel és ülnökeivel ítélőszékét ülte, megjelent előtte ügy-
védvalló oklevelével Hajossy Ferenc (n) deák néhai Foldwar-i Györgynek (e) feleségétől, 
most Gholopy Farkasné Bogathy Erzsébettől (n) született gyermekeinek: Jánosnak, György-
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nek és Annának törvényes és rendelt gyámja: Swk-i István (e) felperes képviseletében, és 
bemutatta [II. János] megintő és idézőlevelét (62. sz.), valamint Possa Kristóf és Boyer Ist-
ván erre kelt jelentését (63. sz.) a távol maradt alperes: Bogathy Erzsébet ellenében. A bemu-
tatott oklevelekből nyilvánvaló, hogy a felperes a néhai férje jószágaiból őt megillető hitbér-
rel és jegyajándékkal királyi emberek útján megkínálta az alperest, és felszólította a jószágok 
és az árvák átadására, majd eltiltotta a részbirtokok haszonélvezetétől, és tizenötöd napra az 
udvarba idéztette, ahonnan a per a jelenlegi terminusra került, de ott az alperes nem jelent 
meg, és senkit nem küldött képviselőként. Ezért az alperes és Foldvary György gyermekeit: 
Jánost, Györgyöt és Annát, továbbá azok Foldvar, Kapor (Doboca vm), Thancz, Szaszfi lpes, 
Szentandras, Uyfalu, Dedrad (Colos vm) és Bodon (Thorda vm) birtokbeli részeit – a hitbér 
kifi zetése nélkül – adják a felperes kezéhez, amíg az árvák a törvényes korukat el nem érik, 
az alperes pedig távolléte okán marasztaltassék 12 arany Ft-ot érő három királyi márkán, 
mely kétharmad részben az ítélőszéket, egyharmad részben a felperest illesse meg. Elrendeli 
a jószágok és az árvák felperes részére való átadását, valamint a büntetésnek az alperes ingó-
ságain, azok elégtelensége esetén pedig az egyedül őt illető birtokjogain való behajtását. 
(XXIV. 96r–97v)
A kolozsmonostori requisitorok 1643-ban készült másolata Földvári Ferenc részére, amely szerint eredetijének szö-
vege alatt a következő kancelláriai jegyzetek voltak: Lecta, proclamata, publicata et extradata per me magistrum 
Paulum Szygethy sacrae electae maiestatis Hungariae etc. prothonotarium. Coram me magistro Nicolao de Wysselen 
sacrae electae maiestatis regiae etc. prothonotarium mp.

65. 1570. november 20. (Zenth Andras havanak 20 napian)
Zeochi György Zilah-i bíró és a tizenkét esküdt polgár, úgymint Varga Gergely, Zabo Máté, 
Gywrat György, Thoth Lőrinc, Farkas Péter, Varga Boldizsár, Zekel László, Veres János, 
Chyethe Albert, Berzi Gergely, Olah László és Mezaros István bizonyítják, hogy az elmúlt 
években néhai Lőrinc papnak – a Nagy mal-on, Kele Margit szomszédságában levő – ama 
szőlőjét, mely az apjáról, Miklós papról szállott rá, Kowachi Márton deák a „czibavit” oltár-
mesterség örökségéhez foglalta. Ez okon per indult, melynek során Lőrinc pap „megh bizo-
nitta jambor ven azzonyallatokkal hyth zerenth, hogy elteben Miklos papnak zaiabol hallot-
tak, hogy ezt mondta, hogy sem Isten eleoth, sem emberek eleoth nem tagaggia, hogy ez 
Leorincz eo edes gyermeke es ez zeoleoth eo neki epitti minth edes gyermekenek”, azt saját 
pénzén vette, és Kele Margit, Fodor Györgyné, Kis Lőrincné és Varga Lukácsné tanúk előtt 
kelt végrendeletében is neki hagyta. Ezért a szőlőt apai örökségként és mint saját pénzen 
vásárolt jószágot örökösen Lőrinc papnak ítélik, melynek bizonyságára a város pecsétjével 
megerősített levelüket adják. (XV. 56r)
Magyar nyelvű ái a kolozsmonostori requisitorok 1601. április 2-án kelt oklevelében, amely szerint kettős ívpapíron 
kelt pátens eredetijét a mezőváros pecsétje erősítette meg.

66. 1571. március 17. (in possessione   Gyeke, sab. a. dom. Oculi)
II. János választott király ítélőmestere: Visselyen-i Miklós (e) előtt egyfelől a Varad-i vár 
udvarbírája: Haroklyany László és Vaydazentivan-i Bodony Balázs (egregii) – mindketten 
feleségeik, Balasfalwa-i néhai Chereny György (e) és felesége, néhai Valkay Mártonnak (e) 
néhai Koppan-i Péter (e) leányától: néhai Margittól (n) született leánya: Klára (g) leányainak: 
Lucának, illetve Katalinnak nevében is –, úgyszintén Jeneo-i Dobokay István, másfelől a 
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nevezett Walkay Mártonnak ugyanazon Margittól született leánya, Bwkallya-i néhai Vitez 
András (e), egykoron Thorda vármegyei ispán özvegye: Ágnes (n) és fi a: Vitez Gábor, továb-
bá a nevezett Chereny György özvegye: Klára és fi a: Chereny Márton, úgyszintén néhai 
Jankaffy Miklós (e) és felesége, Valkay Mártonnak említett Margittól született leánya: Luca 
(n) leánya: Magdolna, aki előbb néhai Zylwassy András, majd Galteowy Máté felesége volt, 
egyezséget kötöttek a Koppan, Chyan, Boldocz, Indal, Pwzta Egres birtokbeli részekről és 
Zarkad prédiumról (Thorda vm), valamint a Valko-i, Keleczel-i, Uyfalw-i, Kalotazentkiraly-i 
(Colos vm), Gywla-i és Zent Miklosmachkassa-i (Doboca vm) részbirtokokról, haszonvéte-
leikről és tartozékaikról, továbbá néhai Koppany Péter Koppan-i kőháza, a ház alatt levő kis 
halastó, az also Molnos tohely nevű halastóhely és a Chan határában levő halastavak felől. 
(X. 182r–182v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1592. augusztus 24-én kelt oklevelében.

67. [1571. május 25. – 1576. február 8.]
Somlyo-i Bathory István erdélyi vajda a kancelláriáján írnoki hivatalában már évek óta telje-
sített hűséges szolgálatai (fi delibus servitiis… ab annis aliquot in offi cio scribendi in dicta 
cancellaria nostra… exhibitis) jutalmául Zilahi Jánost (n), a nagyobb kancellária íródeákját 
nemtelen állapotából kiemelve utódaival együtt megnemesíti, és címert adományoz neki. — 
Címerleírás: Arma seu nobilitatis insignia videlicet sciurum capite et pedibus anterioribus in 
altum erectum, suo nativo colore depictum, qui de more naturae suae caudam ad tergum 
usque protendens inter duas corybi arbores juglandes egregio artifi cio expressas lento strepi-
tu rodit, pro ut haec in capite seu principio litterarum nostrarum distinctius conscriptae sunt 
[!]. (XXX. 26r)
A kolozsmonostori requisitorok töredékes, nehezen olvasható másolata a XVII. század második feléből. Keltezése 
Bá thory István vajda uralkodási idején alapul.

68. 1571. december 17. (in Colosvar, XVII. Decembris)
Somlyo-i Bathory István erdélyi vajda a Colosvar-i városi iskola senioranak, Valazuti 
Györgynek (discretus vir) – a tanulók nevében is (reliquorum studiosorum) – előadott kéré-
sére jóváhagyólag átírja II. János választott király 1562. szeptember 1-én kelt oklevelét (48. 
sz.) a Colosvar-i tized negyedrészének az ottani iskola, illetve a szegények és árvák részére 
történt adományozásáról. (XXII. 66v–67r)
A kolozsmonostori requisitorok másolata 1627-ből, amely szerint az oklevelet a vajda és Forgách Ferenc kancellár 
látta el kézjegyével. — Ái Báthory Kristóf erdélyi vajda 1576. május 29-én kelt oklevelében (79. sz.). □ Közlés: 
Jakab: Dávid Ferenc 15. □ Regeszta: Kénosi–Uzoni I. 528–529.

69. 1575. augusztus 6. (Transfi g. dom.)
Somlio-i [Bathory István] erdélyi vajda ítéletlevele, amely a [Kolozsvár] városában tartott 
országgyűlésen kelt a [Bekes] Gáspár lázadásában részt vevő Bekes Gábor, Telegd-i [Mi-
hály], Kerezt[zeg]-i Chaki Pál, […], Bornemiza Farkas, Harinna-i Far[kas] Miklós, Caroly-i 
[László], Panit-i Alard Ferenc, Radak László és Imre, Weres János, Hederfaya-i Barrlabasi 
[Ferenc], Warfalvi Bálint, Halabor-i Pál, Chesztwe-i Miske András, Soofalwa-i Chakor Mi-
hály, Kendi Farkas, Andrassy Péter, Azzu Mátyás, Illiesy Gáspár, Zodorai Ferenc, Apor Ba-
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lázs fi a: Miklós, Kemeny László fi a: János, Dechei Tamás, Szeki Kálmán, Pattantius Balázs, 
More László, Kendi János, Patochi György, Harinnya-i Farkas János, Pokai János és Péter, 
Kemeny László fi a: Ferenc, Chanadi János deák, Miske György, Balatfi  Ferenc fi a: Gábor, 
Bogathi Gáspár, Barchai Miklós, Kabos Farkas, Horwat Menyhért, Olchiardi Miklós, Giala-
kuthi György és Chani Miklós elmarasztalásáról. (F15/64)
Töredékes tartalmi ái Báthory Kristóf erdélyi vajda 1577. január 25-én kelt oklevelében (82. sz.). A kiegészítéseket 
az ítéletlevél közlései alapján végeztük. □ Közlés: Bethlen: Historia 332–380. — Szalay I. 233–242. (magyar fordí-
tásban). — Bethlen: Erdély 61–86. (magyar fordításban)

70. 1575. november 3. (f. V. p. Sim. et Jud.)
Mikola Ferencné Melith Anna (g) egyezséget köt Barcha-i Barchay Gáspárral és Jánossal, 
Kemend-i idősebb (senioris) György fi a: néhai Tamás fi aival: Kemend-i Györggyel és Ta-
mással (egregii) Salfalwa, Felseo és Alsowaroswiz[e], Bwchon, Ludesd, Koztesd és Puttenye 
[?] (Huniad vm) birtokbeli részekre vonatkozóan. (XVI. 160r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1592. február 1-én kelt oklevelében.

71. 1575. december 10. (in civitate Bistriciensi, X. Decembris)
Somlio-i Bathori István erdélyi vajda a Colosvar-i kötélverők (universorum funifi corum ci-
vitatis Colosvar) panaszából értesülve arról, hogy némelyek akadályozzák a munkájukhoz 
szükséges len és kender megvásárlását, utasítja az illetékeseket ezen szabadságuk megtartá-
sára. (XXII. 58v–59r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1625. július 24-én kelt oklevelében, amely szerint kettős ívpapírra írott pátens 
eredetijét a vajda vörös viaszba nyomott pecsétje és aláírása erősítette meg. — Ái-a fellelhető Bethlen Gábor királyi 
könyvében is: LibReg XIII. 41v–42v.

72. [1576. január 28. – 1581. május 27.]
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda bizonyítja, hogy egyfelől Szent Gothard-i néhai Was 
János (e) leánya, Somlyay Gergely (e) deák fi skális director felesége: Was Ágnes (g), másfe-
lől Thomory Pál, Miklós és János (nobiles) egyezséget kötöttek a Georgyffalwa-i (Colos vm) 
Henke rez-nek nevezett ősi részjószágról. (VII. 142r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1582. június 13-án kelt oklevelében (359. sz.) és említés ugyanazok 
1583. május 29-én (400. sz.), valamint augusztus 12-én kelt okleveleiben (408. sz.). A bejegyzést a vajda uralkodá-
sának ideje alapján kelteztük.

73. [1576. január 28. – 1581. május 27.]
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda szolgálatai jutalmául Cheffey Jánosnak, valamint 
utódainak és örököseinek adja örök jogon, haszonvételeivel, tartozékaival és a királyi joggal 
együtt a Felseo rez-nek, másként Kendi rez-nek nevezett SzazSombor-i (Doboca vm) részjó-
szágot, úgymint öt puszta jobbágytelket, melyeken egykor Ispan Sebestyén, másként Ispan 
Péter, Czigan Benedek, Georgy Tamás, Veteres Illés és Dechey Gergely (providi) lakott. (X. 
24v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1590. november 3-án kelt oklevelében (823. sz.). Keltezése Báthory 
Kristóf vajda uralkodási idején alapul.
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74. [1576. március 3. előtt]
Az Enied-i zsinatra David Ferenc és felesége: Barath Katalin házassági ügyének tárgyalása 
végett a király által mindkét nemzetből rendelt [lelkipásztorok] ítélete. Minthogy a peráttevő 
oklevélből és a tanúk vallomásaiból kiderült, hogy a nevezett Ferenc a köztük viszályt keltő 
Júlia nevű szolgálójukat ügyvéddel, pénzzel és búzával ellátva arra ösztönözte, hogy felesé-
gét perbe fogja, ezért a feleket elválasztják és Katalinnak egy évig, David Ferencnek pedig 
két évig megtiltják újabb házasság kötését. (VII. 40v–41r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1578. december 5-én kelt oklevelében (169. sz.). Lapszélen: Verba principis, 
amely alighanem a bejegyzés következő részére vonatkozik: Sed cum nihil commune nobis sit cum eo, suspendant 
si volunt magistrum sui condiscipuli, sin minus habeant recognoscant et sordescant adhuc die Martii 3 Anno 1576. 
— Regeszta: Jakab: Dávid Ferenc 212–213.

75. [1576. május 1. – 1577]
István lengyel király iktatóparancsával elrendeli az erdélyi szász Universitas (universitas Sa-
xonum huius regni Transsilvaniae) bevezetését Enyed vár (castrum) és mezőváros, valamint 
tartozékai, úgymint Mirizlo, Felenyed, Vladhaza, Nyrmezeo, Olahorbo, Kisorbo és Diomal 
(in cottu Alb) birtokokba, melyeket 12 000 Ft-on nekik inskribált. (XV. 223r)
Említés Báthory Kristóf erdélyi vajda 1577-ben kelt ítéletlevelében (119. sz.). Keltezése Báthory István lengyel ki-
rály uralkodási idején és a keretoklevél keltén alapul.

76. [1576. május 1. – 1586. december 13.]
[Báthory] István lengyel király hadjárataiban tanúsított szolgálataiért Olah Cheztwe egész-
birtokot és a Kutfalva (in cottu Alb) birtokbeli részt Berczel-i Bessenyey Istvánnak (e) ado-
mányozza. (XV. 254r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1607. október 29-én kelt oklevelében. Keltezése Báthory István lengyel ki-
rály uralkodási idején alapul.

77. 1576. május 3. (III. Maii)
Bejegyzés töredéke Kechyelechky Imre jogügyletéről, melyben 50 Ft-ot említenek. (F15/63)

78. 1576. május 24. (XXIV. Maii)
Mera-i Erdos György és Somay Mihály (nobiles) vajdai emberek jelentik, hogy tanúvallatást 
tartottak [egy Zuczhyak-i peres ház ügyében]. Zuczhyak-i Thomory Demeter és Soma-i So-
may Lukács nemes személyek voltak vajdai emberek „ez dologba”, és parancsot kaptak, 
hogy kérjék ki a jószágrészt néhai Somay Lőrincnétől Borbála asszonytól, aki most Domby 
Mihályné, de erre utóbbi azt válaszolta, hogy a ház uráé volt, úgy tudja, hogy a másik felet 
már „ky eligitettek volna belolle”. Miklós deákné asszony végül parasztokat hozott, és a jó-
szágot felosztatta, majd leányát és férjét: Domby Jakabot ott szállásolta el. Soma-i Somay 
István megerősítette az előbbiek vallomását. (VIII. 8v–9r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1580. február 27-i oklevelében (249. sz.), amely szerint magyar nyelvű 
eredetije a kiállítók pecsétjeivel volt megerősítve.
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79. 1576. május 29. (in Colosvar, XXIX. Maii)
Somlio-i Bathory Kristóf erdélyi vajda a Colosvar-i iskola tanulói részére jóváhagyólag átír-
ja István lengyel király 1571. december 17-én kelt oklevelét (68. sz.), mellyel az megerősí-
tette néhai II. János választott király oklevelét (48. sz.) a Colosvar-i tized negyedrészének 
eladományozásáról. — Az oklevelet titkos pecsétjével erősíti meg. (XXII. 68r–69v)
A kolozsmonostori requisitorok másolata 1627-ből, amely szerint eredetijét a vajda és Csanádi Demeter titkár látta 
el kézjegyével. □ Közlés: Jakab: Dávid Ferenc 16–17.

80. 1576. június 12. (XII. Junii)
Mykola Farkas (e) felesége: Kabos Ilona (n) a Vysseleny Miklós (e) ítélőmestertől visszavál-
tott Kezy-i (Colos vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival együtt, kivéve három 
jobbágyát, úgymint: Noway Gergelyt, Nagyfalwy Balázst és testvérét: Lőrincet, továbbá be-
vetett szántóföldjeit és Bekeon Towa nevű tavát, szavatosság vállalása mellett 200 magyar 
Ft-on örök jogon zálogba veti Czege-i Vas György (e) Colos vármegyei ispánnál. Jószágát ő 
és örökösei csak a zálogösszegen válthatják vissza, és ha július 1–6. között (f. […] p. Petri et 
Pauli) a birtokot nem engedi Vas György kezéhez, akkor utóbbi zálogként foglalhat javaiból, 
és azokat bírhatja, amíg a 225 Ft-ot [!] neki meg nem térítik. (VII. 13v–14r)

81. 1577. január 14. (f. II. a. Anthonii)
A Colosvar-i szászok egyházának papja (concionator), Eppel Johann (v) – feleségének: Kap-
pa Annának, továbbá néhai Kappa Antal (c) Colosvar-i polgár fi ainak: Istvánnak, Antalnak és 
Ferencnek nevében – ellentmond a nevezett Kappa Antal özvegye: Orsolya által tett végren-
deletnek. (F15/63)

82. 1577. január 25. (in Segeswar, die festi conv. Pauli ap.)
[Báthory Kristóf] erdélyi vajda Balatfi  János, Tordai Kelemen, […] Sambokreti [Pál], Wasar-
hely György, Kidei Gáspár, Horwat [Imre], Szatmar Nemethi István, […] Telegd-i [András] 
nagyobb kancelláriai íródeákokhoz, […] Was Imre, Wadai Dániel, […] Adamossi [Márton 
deák], Ernery [!] György, […] Zoltai János, Deesi Márton, Toroczkai András kisebb kancel-
láriai íródeákokhoz, [a kolozsmonostori] requisitorokhoz, továbbá Crazna, Bihor, Kö-
zép-Szolnok (Zolnok Mediocri) vármegyék ispánjaihoz, Karansebes districtus [bánjához] és 
szolgabíráihoz, az erdélyi vármegyék ispánjaihoz és alispánjaihoz, a székely székek királybí-
ráihoz és alkirálybíráihoz, úgyszintén Zentgieorgy-i Makrai Bertalanhoz, Nemai Menyhért-
hez, Nema-i Szutsaki Péterhez, Gyrot-i Waida Péterhez, Gyrothi Alberthez, […] Toldalag-i 
Ferenchez, Waidazentiwan-i Szent Iwani Györgyhöz, Saio[kereztur-i] Kerezturi Andráshoz, 
Gáspárhoz és Tamáshoz, Balasfalwa-i Chereni Györgyhöz és Mártonhoz, […] Somkerek-i 
[Erdely Miklóshoz], Manik-i Iztrigi Jánoshoz, [Was] Jánoshoz, Szent Egyed-i […], Botha-
za-i Hozzutelki Istvánhoz, […], Szopor-i Ghyroti [Jánoshoz és Benedekhez], Fratha-i János-
hoz és Miklóshoz, Szamosfalwa-i Ghyereofi  Gáspárhoz, Mikola Pálhoz és Farkashoz, Ada-
mos-i Balatfi  Farkashoz, Kiskend-i Balatfi  Jánoshoz és Mihályhoz, Chapo-i Balatfi  Ferenchez 
és Mihályhoz, Zag[or-i] Tharnoc[zi] Péterhez, […], Besseneo-i Possa [Mihályhoz], Zent-
gieorgy-i Miske Györgyhöz, Kisfalud-i [Istvánhoz], Szentmihalyfalwa-i Warfalui Sebestyén-
hez, Deche-i Jánoshoz, TorozkoZentgieorgy-i Toroczkai Lászlóhoz, Bogath-i [Bogathi] And-
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ráshoz és Imréhez. Tudtul adja, hogy midőn [1577.] január 24-én (f. V. p. Vincentii mart.), a 
vízkereszt (Epiph. dom.) nyolcadán kezdődő terminuson – melyre […] az országlakosok 
határozatából az erdélyi székelyeknek Lajos király halála óta tárgyalni szokott minden perét 
halasztotta – [ítélőmestereivel] és ítélőszékének ülnökeivel törvényszékén ülésezett, Zente-
gied-i [Gergely deák] fi skális director (director caussarum et fi scalis noster), akire [Sombory] 
Lászlóról (e) szállt e hivatal, bemutatta Somlio-i [Bathory István] akkori erdélyi vajda, most 
lengyel király ítéletlevelét, amely [Kolozsvár] városában 1575. augusztus 6-án (Transfi g. 
dom.) kelt (69. sz.), és amely szerint az országgyűlés [Bekes] Gáspár lázadásának résztvevő-
it a háborús jog alapján elfogatta és elítélte. Az oklevél bemutatása után Szent Egied-i Ger-
gely deák fi skális director előadta, hogy ezt az ítéletlevelet az ország ellenségei ellen az or-
szággyűlésen egybegyült országlakosok együttes akaratából állíttatta ki a fejedelem, de az 
bizonyos okokból uralkodása idején végrehajtatlanul maradt (tum quia eaedem litterae adiu-
dicatoriae executionaliter confectae minime forent, tum vero certis et rationabilibus de causis 
tempore regiminis eiusdem fratris nostri debitum fi nem sortiri minime potuissent), és az ab-
ban foglaltak végrehajtását kérte. Ezért az egyik alispán vagy a szolgabírák [?] társaságában 
szálljanak ki, és az ellentmondások fi gyelembevétele nékül hajtsák végre az ítéletet. Előfor-
dul még: Zigethi Pál deák és Chakan Balázs neve. (F15/64)
Rongált, nehezen olvasható másolat két példányban, amely szerint az oklevelet az ítélőmester látta el kézjegyével: 
Lecta, proclamata, publicata et [extradata per] Nicolaum de Wisselien.

83. 1577. [január 25. után] (XVI. d. execut.)
Szopor-i Gyrothi János és Bothaza-i Hozzutelky István jelentik, hogy sab. a. […] kiszálltak 
az ország nyilvánvaló [ellenségének] (…notorii huius regni Transylvaniae), Kech[kemet-i] 
Patochi Györgynek (e) Berkenyes birtokához és Thuson-i részbirtokához, anyanyelven kihir-
dették az ítéletlevelet (69. sz.), majd ellentmondás nélkül végrehajtották az abban foglaltakat. 
— Megjelent szomszédok: Pakos-ról [?] Weg György és Barla Miklós vajdai jobbágyok, 
Szylwas-i […] Imre jobbágya: Kenez Luca, Bernald János jobbágya: Lazlo Péter. – Vel-
cher-ről Zelemery Péter jobbágya. – Thusson-ról Erdely Miklós jobbágya: Ambrus. – Cheh-
telke-ről Trwcha nevű jobbágy, Szentpali János bírója. – […]-ről Suliok Imre jobbágya: Laz-
lo Benedek és […] (n) jobbágya: Georgy Bálint. – Bothaza-ról Warga István nevű jobbágy, 
Wid János bírója: Nagy […]. – Magiar[…]-ról Almady Péter jobbágya: Modra […], ugyan-
onnan Olah János bíró. Előfordulnak még szomszédokként: Laki Demeter és László esküdtek, 
Pap Toma kenéz, Bamfi  Boldizsár jobbágya: Szilwasy István, és Czernat Teodor. (F15/64)
Egyszerű, megcsonkult másolat.

84. 1577. február 25. (XVI. d. execut.)
Chapo-i Balatfi  Mihály és Besenieo-i Posa Mihály jelentik, hogy február 10-én (dom. p. Do-
rotheae virg.) kiszálltak Zent Pal, Kereleo, Ugra egészbirtokokhoz és a Szentpal-i (Kikelleo 
vm) nemesi udvarházhoz, továbbá az Olahdelleo-i részbirtokhoz és Szent Margita prédium-
hoz (Torda vm), melyek korábban az ország ellenségének (notorii hostis huius regni Transsil-
vaniae), Panyt-i Alard Ferencnek (e) birtokában voltak, azoknál anyanyelven kihirdették 
István lengyel király, akkor erdélyi vajda ítéletlevelét (69. sz.), majd az abban foglaltakat 
ellentmondás nélkül végrehajtották. — Megjelent szomszédok: Szentpal-ról [?] Kuchis Ta-
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más [?], Sarossy Bernát, Zep András vajdai jobbágyok. – […]-ról Ratoni Katalin jobbágyai: 
Olah András és Borswai […]. – Bessenieo-ről Tethei Lőrinc jobbágya. – Magiar[…]-ról 
Kuth wit Ferenc jobbágya: Buna […]. – Ugra-ról Demeter Pál, Kapas Ambrus vajdai jobbá-
gyok. – […]-ról Balatfi  Ferenc jobbágyai: Tamás, Sari […], Zekely András. – Sele-ről [?] 
Kemeny István özvegyének jobbágyai: Leppendi Mihály, Sary Benedek, Bogdan. – Ke[…]-
ről a vajda jobbágya. – [Vi]drazeg-ről […] Máté jobbágyai Kanko […] bíró és Korch Bene-
dek. – Szent Miklos-ról […] Gáspár jobbágya: Kelemeny János és Domokos Tamás job-
bágya. – Olahdeg-ről Kendy Ferenc jobbágya. – Szilkuth-ról Barrlabasi […] jobbágya és 
Hozzuazo-i […] jobbágya: Fatho Opra. – Bord-ról […] János jobbágya: Bal Máté és Hozzua-
zai Mihály jobbágya: Péter. – Olahdelleo-ről Bazarad Petru vajdai jobbágy és Hadrewi Lőrinc 
jobbágya. – Wyfalu-ról Nagy Máté jobbágya: Rada […]. (F15/64)
Megcsonkult, egyszerű korabeli másolat.

85. 1577. február 25. (f. II. p. Invoc.)
Kys Eskeleo-i néhai Sombory János leánya: Dobokay Miklósné Katalin (n) apja Bozzas-i 
(Doboca vm) jószágából neki járó részét, minthogy a távolság miatt annak jövedelmeit nem 
tudja beszedni, haszonvételeivel és tartozékaival együtt örökösen cserébe adja Sombor-i 
Sombory László (e) erdélyi tizedfőarendátor Polyak Péter (pr) által lakott Neerczhye-i (Co-
los vm) jobbágytelkéért. A felek egyúttal kölcsönösen szavatosságot vállalnak. (VII. 8v–9r)
Tisztázata: Sombory cs. lt., fasc. 1., nr. 95.

86. 1577. április 15. (f. II. p. dom. Quasimodo)
[Farnas-i?] Veres […] Gáspár deák által tiltakozik amiatt, hogy a lengyel király és Erdély 
fejedelme az Also Jeo[…], Babon, Kokenypata[k], Kok, Mykos, […]keo, Zelestye, Fodorha-
za, Dobo[ka], [Vin]garth, Veresegyhaz, Fyzkuth, Morich, Zotelke, Zent[…] nevű, erdélyi 
vármegyékben levő jószágokat különböző nemeseknek adományozta, ugyanakkor tiltja a 
nevezett királyt az adományozástól, másokat pedig e birtokok megszerzésétől. (F15/63)
Bejegyzés töredéke.

87. 1577. április 20. (XX. Aprilis)
Thury János a felesége: Márta nevében, továbbá Izlay Mihály, Vasarhely-i Czhyzar Simon és 
Colosvar-i Talygas Mihály felesége [?]: Anna (providi) vallották, hogy miután az elmúlt 
években atyafi uk (fr. p): Colosvar-i Hegedws Márk elhunyt, javai az ügyben kelt egyezség 
szerint feleségére: Margitra maradtak, majd az elmúlt napokban annak magtalan halálával 
Kolosvar bírái és esküdtjei a városnak Magyarország szent királyaitól nyert és újonnan [Ist-
ván] lengyel király és Erdély fejedelme által megerősített kiváltsága értelmében magvasza-
kadt személy javaiként lefoglalták. Minthogy a bevallók tanúkkal kellőképpen bizonyították 
Hegedws Márkkal való atyafi ságukat, a bírák és esküdtek a lefoglalt javakat kezükhöz adták, 
és erről nyugtatták őket. (F20, f. 454r)
Protocollumból kiszakadt lap. A szélein szakadozott bejegyzés címe: Fratres Marci Hegedeos senatui Colosvariensi 
data.
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88. 1577. május 18. (sab. p. Asc. dom.)
Rew-i Veres Lukács (e) vajdai udvari familiáris, hogy kifi zethesse azokat a bírságokat (judi-
ciariis gravaminibus et birsagiis), melyekkel a magyarországi részek nemeseinek Szt. György 
napjának nyolcadától tartott terminusán (in proximis terminis octavalibus ad octavum diem 
festi beati Georgii martyris) súlytották, és hogy más jószágait megvédelmezhesse, Doboca 
vármegye ispánjától: Toteori Balázstól (e) 100 magyar Ft-ot (semiducentos fl orenos hungari-
cos usuales) kölcsönzött, mely összegért Rew (in cottu Szolnok Interiori) birtok felerészét – 
kivéve az ottani nemesi udvarházat – haszonvételeivel és tartozékaival együtt zálogba köti az 
említett Toteorinél. Veres Lukács és örökösei e jószágot a zálogösszeggel bármikor vissza-
válthatják, ha viszont Toteorit a birtokban nem tudnák megvédelmezni, ugyanazt az összeget 
készpénzben visszafi zetni tartoznak. (F15/63)
Protocollum szakadozott lapja.

89. [1577. május 31. előtt]
[Báthory Kristóf erdélyi vajda levele Sigér Jánoshoz]. Egregie nobis dilecte, salutem et favo-
rem. Az Olahfalusiak talaltanak megh minket, hogi az meli annuentiatt nekik ez elmult na-
pokban attunk az eo hataroknak szabad eleserol, abban az levelben az hataroknak bizonios 
neveitt bele irattnok es meghspecifi caltatnok, kirol valami leveleket is hoztak vala elo, de 
nem lattuk az leveleknek oly fundamentumath, ki mellet az hatarok neveitt inseraltuk volna, 
mert igaz foliassa szerintt hatarokrol valo pereket nem vittek veghez, hanem arbiterekre hat-
tak voltt. Az arbitereknek leveleketh lattuk rolla, hogy az Olahfalviaknak engették volna az 
határt, de azok levelebe ninczen az hatar neve. Azert hadgiuk, hogy az arbitereknek levelevel 
kegyelmed iartassa el hatarokath, es ha ellene nem mondnak, haniassa fel az hatar dombo-
kath, az utan mi is beinseralliuk az mi levelwnkbe az hatar neveitt, ha penigh lezen ellene 
mondo, hat teorveniel iarianak az dologban. Nec secus facturi. (XXIX. 43r)
Keltezés nélküli ái Sigér János 1577. május 31-én kelt oklevelében (90. sz.).

90. 1577. május 31. (ex arce siculicali Udvarhely, ultima d. Maii)
Sigher János, Udvarheli várának főtiszttartója és Marus szék királybírája emlékezetül adja, 
hogy azon perben, mely a határok okán indult még László király idejében Zentegihazas Olah-
falu és Lovetefalva között, az említett László király utasította Georgen-i tiszttartóját, nagysá-
gos Tarchay Jánost, hogy „azt eo kozottok torveny zerintth hatariarassal es halmok hanyasa-
val eligazitana”. Tarchay kiment több vitézlő személlyel, köztük Korodi Jánossal és Szasz 
Andrással, és bizonyos helyeken halmokat emeltetett, de ezzel a határfelállítással egyik fél 
sem elégedett meg. Így újból pereskedni kezdtek a meghalt fejedelem, II. János király idejé-
ben, Telegdi Mihály Udvarhel-i kapitány előtt, „mely dolgott mind az kett fel kotott voltt 
Thelegdi Mihaly kezeben, azon harom szaz arany forintt keotel alatt, melliett az meghneve-
zett Tarchiay Janos vetet voltt kozikbe, hogy az koztok valo perpatvartt es egienetlenseghet 
vagy teorveny szerintt hatariarasbol, vagy torekedesbol veghez vihett kozottok, azon minde-
nik fel meghallyon”. Thelegdi Mihály kiment a vitatott határrészre, és „igy hozta voltt oszve 
okett, hogy az meli hat halmott Lazlo kiraly ideieben haniatot volt Tarchiay Janos nap niugatt 
feleol elkezdven nap njugatt fele Tablyas feieigh, meli negi halom vagion, kinek eggik az 
Rakospatak dormayn vagion, az masik az Borvizhatheyan, az harmadik az Lovetere meneo 
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orzagh uta mellett, az negiedik az Tablyas feieben, ez negy halom kozott es az Oh Chyk uta 
kozott meli peres hatarok volt, azt Thelegdi Mihaly kotellel kett fele merte, felett Olahfalu 
felol Olahfalvanak zakaztotta, felett az Oh Chyk uta felol Lovetenek szakaztotta”. Ugyanek-
kor új halmokat is emeltetett, „eggyk halom vagion az Rakos patak dormajan napniugatt 
felol, masik vagion az Borvizmellett az Borviz mezeien, harmadik az Borviz hattyan az Lo-
vetere meneo orzagh uta mellett, negiedik az Veres Antal ere mellett. Az Tarchiay Janos ha-
nyatott halomnak kettey helyen maradott, eggik vagion az Tablyas feiben, masik vagion az 
Vargias vize mellett.” Ezekre „kezett mind az kett fel beatta voltt”, a végezésről levelet is 
adott Thelegdi Mihály a Lovete-ieknek, de ennek ellenére újra pereskedni kezdtek. A lengyel 
királytól, az akkori erdélyi vajdától „engemet es Kornis Mihali uramat kertenek vala ki az 
peres hatarnak szinire hogy meghalkossuk eokett, mi farattunk, munkalodtunk az dologban, 
de megh nem alkhatok eokett”. A Lovete-iek Thelegdi Mihály levelével bizonyítottak, az 
Olahfalviak pedig azokkal a bírákkal, akikkel Thelegdi megjáratta a határt, a dolog pedig 
„vegh nelkwl marada koztok”. Ekkor az Olahfalviak könyörgésükkel és panaszukkal a len-
gyel királyhoz fordultak, azt állítva, hogy Udvarhely széken bizonyos falubeli népek az ő 
határuk birodalmában háborgatják, sőt meg is károsítják őket, mezőiket, szénarétjeiket hasz-
nálják, és erdeiket pusztítják, amiért arra kérték, hogy „hataroknak szabad birodalmaban 
minden teorventelen haborgatok ellen” oltalmazza meg. Meghallgatván könyörgésüket, a 
király levelével mindenkit arra utasított, hogy határuk szabad birodalmában ne háborgassák 
őket, majd miután „Isten az kiralisagra bevive eo felseget Lengielorzagba”, könyörgésükre 
Bathori Kristóf „Erdely orzagnak vaidaia” és a székelyek ispánja is megerősítette a király 
levelét, „seott az minemw defectus abban voltt, megheppitette, hatarokath minden hasznaval, 
dezmaiaval, tizedevel egietembe nekiek atta, statutio levelet is adott eo nagysaga, hogi hata-
rokba bele iktassak magokath”, és parancslevelet (89. sz.) is küldött. Ez utóbbi értelmében 
Zetelaka-i Lukach János és Nagy Máté, valamint Matefalva-i Nagy Gergely és Antal vajdai 
emberekkel 1577. május 28-án (Pwnkeost nap utan valo kedden) a határokat ismerő embe-
rek, úgymint Chyk-székből Rakos-ról Nagy Bartho Péter, Anda Antal, Bodo Gergely, Kovacz 
Péter; Amadefalwa-ról Tanko Balázs; Zentkirali-ról Bodo Lukács; Chiomortan-ból Kovachy 
Balázs; Papfalva-ról Barrabas Gergely; Zentlelek-ről Czako János; Udvarhelzek-ről Ok-
land-ról Pok Kelemen; Keczet-ből Galfi  János; Also Olahfalu-ból Both Lukács, Demeter 
Benedek, Elekes Péter, Miklos Jakab Gergely és Miklos Tamás jelenlétében „az kett fel ko-
zott valo peres hatart eljartattuk, melliek elkezdven az Rakospataka mellet az dombon nap-
niu gat feleol, meli halom vagion, kit Thelegdi Mihali haniatott volt, onnat menenk az masik 
halomra, meli vagion az Borviz mellett alol Lovete felol delrol, onnat menenk az harmadik 
halomra, mely vagion az Borviz haton az Lovetere meneo ut mellet del felol, onnat menenk 
az negiedik halomra, mely vagion az Veres Antal ere mellett, ez is del felol vagion, onnat 
menenk az otodik halomra, meli vagion az Tablias feiben napkelettre, az reghi oh halom, ki 
Thelegdi Mihali ideiebenn is helyen maradott voltt, onnat menenk az hatodik halomra, meli 
vagion az Vargias vize mellett napkeletrol, ez is reghi oh halom. Az Veres Antal ere mellett, 
meli halom vagion, ott vagion egi darab oroksegh, ki Olahfalvi birodalom voltt, mely orok-
segett hinnak Veres Antal erinek. Ezth is az halom ala szakaztotta volt az Lovetey hatarba, 
melliet mostan mi elottwnk oda engettek az Olahfalviak az Loveteyeknek. Ezert az Lovetei-
ek viszontagh mas oroksegett engettek az Olahfalviaknak az kett Oh halom kozott, kiket 
Tarchiay Janos haniatott voltt, kik most is helyen marattak, meli oroksegett hinnak Albert 
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Ferencz oroksegenek, Tapolczia mellyknek is hinnak, kinek Chyk felol valo vicinussa az 
Lengielfalvi resznek kit hinnak, de igy, hogi mind az ket meghnevezett oroksegh Szent 
Georgi naptol fogva Zent Gal napigh tilalmasba tartassek az teob hataroknak tilalma zerinth. 
Ezeknek utanna az megh nevezett halmokrol menenk az Zurdok rewyre napkelett fele, onnat 
menenk az Erospatakra, az Eros patakrol menenk az Deda hegyre nap kelettre, ott az megh-
nevezett napon egy halmott hanyattunk, onnat menenk az Banya Bwki veolgyre napkeletrol 
es az Lengielfalvi szena fwnek nap kelett feleol valo vegenel mas halmot haniattunk, az meli 
heliett hinnak Osvald Istvan vizenek nap kelettre, ott az meli ut beszal az Koves patakba, 
meli Koves patak oszve esik az Gyepwpatakaval, arrol megyen az nagy Gyepw mezeienek 
az also vegere napkeletre. Ezek az heliek vadnak az Chykra meneo orzagh utanak az alliaban, 
del feleol, mely mi hatariarasunkon, my halmoknak hanyasokon es oh halmoknak helyen 
hagiasokon kiket meghirtunk, mind az kett meghnevezett falu meghegienesedet. Az mely 
bwkott penigh hinnak Baratok volgye tovinek, kivantak azt az Loveteyek az Olahfalviaktol, 
hogi mikor azon mak lezen, es az Loveteyek disznaia bele talal mennie, ki saiat marhaiok eo 
magoknak az Olahfalviaktol megh ne haborittassek, vizontagh ha az Olahfalviak disznaya is 
az Loveteyek erdeieben bele talal menni, az se haborittassek megh az Loveteyektol.” Az 
egyezséget megszegő felet azon 300 arany Ft-on marasztalják el, mely „kotelett Lazlo kiraly 
ideieben Tarchai Janos vetett voltt keozikben”, a büntetés kétharmada a peresé, harmada pe-
dig a bíráké legyen. — Oklevelét saját pecsétjével erősítette meg. (XXIX. 42r–44v)
A kolozsmonostori requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1636 tájáról.

91. 1577. június 1. (Albae Juliae, I. Junii)
[Báthory Kristóf erdélyi vajda] Bako Katalinnak Enyed mezővárosában levő házát kiváltsá-
golja, és mentesíti a tized, valamint a szőlők és a majorsági földek után adandó kilenced alól 
(exemptione domus… relaxationeque decimarum et nonarum ex vineis et allodiaturis prove-
nire debentium). (XV. 225v)
Tartalmi ái Báthory Kristóf 1579. június 5-én kelt oklevelében (195. sz.).

92. 1577. június 2. (II. Junii)
Alsoteok-i Gyrothy István (n) tiltakozik amiatt, hogy Nyres-i Dobay Simon (n) a Felsoteok-i 
(Doboca vm) birtokrészben, amely a Pathoczhy uraktól (magnifi corum dominorum) jutott 
kezéhez, és melyet felesége jogán bírt, Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdától előbb ki-
eszközölte a fi úsítást (perfectionem faeminei sexus in illa portione possessionaria impetras-
set), majd a fi úsítás jogcímén abba be is iktatták. Ezért tiltja a vajdát az adományozástól és 
fi úsítástól, Dobay Simont és bárki mást a jószág megszerzésétől. (F15/63)
Protocollum kiszakadt lapján.

93. 1577. június 2. körül ([…] proxima p. dom. Trinit.)
Inaktelke-i néhai Gerofy Mihály fi a: Zamosfolva-i Gerofy András (n) Magyarkyskapus-i 
(Colos vm), Zekely Gergely és Barrabas György házainak szomszédságában fekvő ama 
puszta házát vagy paraszti telkét (sessionem rusticalem), melyen egykor Teorok Máté lakott, 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt örökösen cserébe adja Zamosfalva-i Geroffy Gás-
párnak (n) Zamosfalva-n (Colos vm), Toth Pál és Thorok Antal szomszédságában levő pusz-
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ta paraszti telkéért, valamint annak haszonvételeiért és tartozékaiért. Geroffy Gáspár érték-
különbség címén még 25 magyar Ft-ot adott, és mindkét fél szavatosságot vállalt. (F20, f. 
454v)
Protocollumból kiszakadt, szélein szakadozott lap.

94. 1577. június 5. (Albae Juliae, V. Junii)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda néhai Gyalui István (hon) Gyalu (Colos vm) mező-
városi pap (pastoris) özvegyének: Orsolyának ugyanott, a Felzer wtza-ban – Adorian Kis 
Péter (pr) és néhai Veress Mihály özvegye: Zsófi a házainak szomszédságában – levő házát 
minden adó és szolgálat terhe alól örökre szólóan mentesíti. Ennek foganatosítására utasítja 
Colos vármegye ispánjait, alispánjait, szolgabíráit, adószedőit, Gyalu vára udvarbíráját és 
várnagyjait (provisori et castellanis), továbbá a mezőváros elöljáróit. (XVI. 79v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1613. január 17-én kelt oklevelében, amely szerint gyalui Pap István (c) által 
bemutatott, kettős ívpapírra írt pátens eredetijét a vajda pecsétje és aláírása erősítette meg.

95. [1577. június 9. előtt]
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy a 
hűtlen és lázadó Patochi György (e) Kekes-i (Doboca vm) jószágát iktassák Maramaros vár-
megye ispánja: Ruszka-i Kornys Gáspár (n, e) részére. (F15/63)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1577. június 9-én kelt oklevelében (96. sz.).

96. 1577. június 9. (XVI. d. introduc. et statut.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda paran-
csára (95. sz.), [1577.] május 25-én (sab. seu in vig. Pentec.) Apathi-i Boer Péter (n) vajdai 
ember Szentiványi (a Sancto Joanne) György (n) konventi tanúbizonyság jelenlétében beve-
zette Ruzka-i Kornys Gáspárt a Kekes-i részbirtokba, és azt a királyi joggal, valamint ha-
szonvételeivel és tartozékaival együtt örök jogon, ellentmondás nélkül részére iktatta. – Meg-
jelent szomszédok, nemesek: Manyk-i Strigi János és Nadassi János. – Kekes-ről Kornis 
Gáspár jobbágyai: Moricz István, a falu bírója (judice pagi), Panit Miklós és Gereb Simon 
esküdt polgárok, Bornemiza Farkas özvegyének bírója: Fekete Lukács és Bethlen György 
özvegyének bírója: Nagy Miklós. – Buza-ról Was György (e) jobbágyai: Osswat András, a 
mezőváros bírója és Zeoch Jakab esküdt polgár. – Nozaly-ról Was György bírója: Tszompol 
István és Cheffei János bírója: Zegen Máté. – Zentmiklos-ról Bornemiza Farkas özvegyének 
kenéze: Bota Péter és Zabados István, a vajda kenéze. – Apathi-ról Boer Péter jobbágya: 
Barla Antal falusbíró (judice pagi), Simon János esküdtje: Barla Ambrus. – Veresegyhaz-ról 
Barlabassi Lénárd jobbágyai: Figulo [?] Mihály falusbíró és Kis Ambrus esküdt polgár. – 
Manik-ról Strigi János jobbágya: Vince (Vincentius) János falusbíró és Dobai György (e) 
jobbágya: Seres Márton esküdt polgár (cive jurato). – Privilégiumukat függőpecsétjükkel 
erősítik meg. (F15/63)
Fogalmazványszerű feljegyzés, sok javítással.
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97. 1577. június 22. (XXII. Junii)
Ilona asszony és fi a: János nyugtatják Colosvar tanácsát (senatus) a rokonság jogán őket 
megillető ezüstneműek átvétele felől, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a város tanácsát 
a fellépő követelőkkel szemben saját költségükön megvédik. (F15/63)
Töredékes bejegyzés.

98. 1577. június 25. (f. III. a. Petri et Pauli)
Coloswar városában lakó Adam János (c) tiltakozik amiatt, hogy ifjabb (natu minor) leány-
testvére (s. cout), előbb néhai Kappa Antal (c) Coloswar-i esküdt polgár özvegye, most Zaz-
sebes-i Olayos György (c) felesége: Katalin (h) bizonyos személyek előtt tett végrendeleté-
ben szinte összes ingóságát és ingatlanjait férjének rendelte. (VII. 9r)

99. 1577. augusztus 30. (f. VI. a. dom. XIII. p. Trinit.)
Coloswar-i Balasfi  György (c) Colosvar Tuzokmal nevű szőlőhegyén, Zeoch Sándor polgár 
[szőlőinek] szomszédságában levő szőlőjét testvérének (fr. c): Balasfi  Ambrus Colosvar-i 
pogárnak vallja (dedit, vendidit et inscripsit), annak ama birtokjogáért, amelyet legidősebb 
bátyjuk (fr. natu maximo): néhai Ferenc doktor javaiból, annak özvegyétől, jelenleg Seoreol 
Vince (c) polgár feleségétől: Annától (h) per útján remél megszerezni. Balasfi  György akár 
sikerrel jár az asszony elleni perében, akár nem, a szőlő birtokjogát teljességgel átruházza 
Ambrusra és feleségére, illetve örököseikre. Balasfi  Ambrus a perköltségekhez nem járul 
hozzá. (VII. 18v–19r)

100. 1577. szeptember 4. (f. IV. a. Nat. Mariae)
Janky (d) Barbely István, majd Totorzagy (cognominatus) Barbely István (circumspecti) Co-
loswar-i polgárok özvegye: Ilona (h) vallotta, hogy utóbbi férjének, a nevezett Barbely Ist-
vánnak törvényes örökösök nélküli halálával annak ingóságai és ingatlanai – kivéve az ő 
harmadrészét – István lengyel király és Erdély fejedelme adománya értelmében Coloswar 
városára háramlottak. A város bírái és esküdt polgárai egykori férje javait a város részére le-
foglalták, az ő harmadrészét pedig hiánytalanul kezéhez adták. (VII. 10r)

101. 1577. szeptember 6. (f. VI. a. Nat. Mariae)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Gyalu mezővárosában lakó Torda Ferenc 
(c) kérésére – a római császár kamarásával: néhai Torda Zsigmonddal (a) való atyafi ságának 
bizonyítására – az általa előállított tanúkat, úgymint szülei szomszédait kihallgatták. Tegez 
Antal, Bálint deák, Nadasi Ferenc és Syke Mihály (honesti et circumspecti) Gyalu-i lakosok 
vallották, hogy már ifjú kora óta ismerték Torda Ferencet és testvérét: Zsigmondot, aki még 
fi atalon Magyarországra távozott, de [gyakran] meglátogatta testvéreit. Mindketten néhai 
Torda Benedek fi ai, és Zsigmond volt az idősebbik. (VII. 9v–10r)
Vö. 138. sz.

102. 1577. szeptember 7. (ex castris ad villam Prussech, VII. Septembris)
István lengyel király és Erdély fejedelme hűséges szolgálatai jutalmául Nagy Albertnek a 
Kerew nevű (in cottu Zolnok Interiori) birtokon – a kedvezményezett apja: Lenart másként 
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Kerey Jakab és Leorleo [?] János házainak szomszédságában – levő udvarházát minden adó 
és szolgálat terhe alól örökre szólóan felmenti. (VIII. 42r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1591. január 16-án kelt oklevelében.

103. 1577. október 21. (f. II. p. Lucae)
Egyfelől Doboca vármegye ispánja: Totheor-i Totheory Balázs (e), továbbá néhai ifjabb 
Czhyeh István (n) özvegye: Anna (n) és idősebb fi a: Mihály – a nevezett Anna fi ai: Péter és 
Miklós, valamint leányai, Zent Gothard-i idősebb Vas Jánosné Margit és Czhyuczhy-i Tho-
mory Györgyné Ágnes, továbbá néhai Nadassy Bálint (n) leányai, Nagy Merego-i Vayda 
Nicolae felesége: Magdolna és Manyk-i Dobai Györgyné Erzsébet terheivel is –, másfelől 
Deczhey Ferenc és Boldizsár (nobiles) – testvérük (s. cout), Mezkeo-i Galfy Mihály (a) fele-
sége: Anna (n) terhét is magukra véve – fogott bírák által kiegyeznek ama perükben, amelyet 
1575. május 22. táján (circa Pentec.) Totheory Balázs, az özvegy Anna és Czhyeh Mihály a 
Deczey Ferenc és Boldizsár által bírt Deczhye-i (Torda vm) részbirtok, illetőleg ez utóbbiak 
a Totheory Balázs, Anna asszony és Czhyeh Mihály kezén levő Kara-i és Aranykuth-i (Colos 
vm) részjószágok okán indítottak, és amelyről peres oklevelek is keltek. Az egyezség értel-
mében Totheory Balázs, az özvegy Anna és Czhyeh Mihály Aranykut-i részjószágukat, ha-
szonvételeivel és tartozékaival együtt átengedik Deczey Ferencnek és Boldizsárnak, cserébe 
azok Aranykut-i és Kara-i birtokjogaiért (pro totali et omni iure portioneque sua), egyúttal a 
Deczhye-i részbirtokra vonatkozó keresetüket is megszüntetik. Az esetleges háborgatók ellen 
– vállalva minden költség fele részét – megvédelmezik őket, amit ha elmulasztanának, a 
Deczhyeyek peres úton igényelhetik Kara-i részüket, de ebben az esetben érvényben marad 
a Deczhye-i részjószágra vonatkozó ama ítéletlevél, amelyet Totheory Balázs váltott ki a 
vajdai ítélőszéktől, és annak végrehajtását maga Totheory Balázs vagy utódai igényelhetik. 
Ugyanakkor Deczhyey Ferenc és Boldizsár is átengedte, ugyanolyan feltételek mellett, Ka-
ra-i részjószágát haszonvételeivel és tartozékaival együtt, úgy, hogy ha nem tudnának meg-
maradni Aranykut-i birtokukban, és az egyezség értelmében Kara-i részjószágukat visszape-
relnék, közbírák becsüje alapján kötelesek lesznek megtéríteni Totheory Balázs, Anna 
asszony és Czhyeh Mihály Kara-i és az ott levő halászóhelyeken (locis piscinarum) végzett 
építkezéseinek költségeit. Az egyezséget megszegő fél a patvarkodás vétkén marad. — Ok-
levelüket függőpecsétjükkel erősítik meg. (VII. 21r–22r)

104. 1577. október 31. (f. V. p. Sim. et Jud.)
Néhai Thomory Miklós (e) fi a: Doboca-i Thomory György (n) – atyafi ainak (fr. p): Thomory 
Istvánnak és Miklósnak (nobilium) terheit is magára véve –, hogy segítse nevezett atyafi ai 
előrehaladását a szabad művészetek tanulmányozásában (pro promotione studiorum liberali-
um artium), azok Zentmartonmaczhkasa, másként Felseo Maczhykas (Colos vm) birtokon 
lakó, gyámként az ő kezén levő jobbágyát, More Demetert és fi át: Tamást, a lakóházukhoz 
járó haszonvételekkel és tartozékokkal együtt 25 magyar Ft-on zálogba adja Zaz Sombor-i 
Zekel/Zekely Illés (e) ítélőszéki ülnöknek. Ha Zekelt nem védené meg a most zálogba vetett 
jószág birtokában, akkor az utóbbi vagy örökösei az ő Doboka-i (Doboca vm) részbirtokát 
zálogként maguknak foglalhassák. (VII. 10v–11r)
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105. 1577. november 4. (f. II. a. Martini)
Balasfi  György (c) Colosvar-i polgár Colosvar Hasongarth nevű hegyén, keletről Hirser Mar-
tin, nyugatról pedig Bartha István Colosvar-i polgárok [kertjeinek] szomszédságában levő 
kertjét testvérének (fr. cout): Balasfi  István Thasnad-i papnak (concionator) vallja (concessit 
et inscripsit) cserében azon részért és birtokjogért, amelyet legidősebb bátyjuk (fr. natu ma-
ximi): néhai Ferenc doktor javaiból, annak özvegyétől, jelenleg Seoreol Vince (c) Colosvar-i 
polgár feleségétől: Annától (h) per útján remél megszerezni. Ha Balasfi  György sikerrel pe-
rel, akkor a kertet – nevezett testvérük javaiból a Balasfi  Istvánt megillető rész fejében – örö-
kösen Istvánnak engedi át (tradat, transferat ac perpetuat), ha viszont pervesztes lesz, akkor 
említett testvére a kertet nem kapja meg. Végül mindkét fél kijelentette, hogy István a per-
költségekben nem vállal részt. (VII. 18r–18v)

106. 1577. november 6. (f. IV. a. Martini)
Apanagfalwa-i Sarkan Tamás (n) Zopor (Colos vm) határában levő, Eor és Mezeo Czian 
birtokok irányába fekvő szénarétjét 10 magyar Ft-on, szavatosságot vállalva, zálogba adja 
Swlyok Imre (e) kancellárnak és tanácsúrnak. (VII. 11r)
Eredetije: Bálintitt cs. lt., nr. 69.

107. 1577. november 6. (f. IV. a. Martini)
Tamasfalwy Dénes, Mihály és Bálint (nobiles), illetve néhai Zakach Péternek néhai Tamas-
falwy László leányától: néhai Potencianatól (n) született fi a: Zakach, másként Thamasfalwy 
Boldizsár (n) fogott bírák közbenjárására kiegyeznek ama perükben, melyet ez utóbbi néhai 
Tamasfalwy András birtokjogai ügyében, nevezetesen Thamasfalva-i nemesi udvarházáért és 
részbirtokáért, továbbá Topa és Valko (Colos vm) birtokbeli részeiért indított említett atyafi ai 
ellen. Ennek értelmében Tamasfalwy Dénes, Mihály és Bálint 100 magyar Ft-ot fi zettek Za-
kach Boldizsár birtokrészéért, aki ennyivel megelégedett. Az egyezséget megszegő fél 200 
magyar Ft-on maradjon, ha pedig Tamasfalwy Andrásnak más jószágait is fellelnék, azokat 
egyenlő költségen szerezzék vissza, és azokon majd – az említett kötés terhe alatt – egyenlő-
en osztozzanak. (VII. 11v–12r)

108. 1577. november 8. (f. VI. a. Martini)
Bykal-i Vytez Gábor (e) Torda vármegyei ispán fi a: András (n) tudomására jutván, hogy Far-
nas-i Veres János Also Fywld (Colos vm) birtokbeli részeit István lengyel király, egykori 
erdélyi vajda Gechy János (e) Varad-i kapitánynak adományozta, tiltja a nevezett királyt to-
vábbá Somlio-i Bathory Kristóf erdélyi vajdát az adományozástól, Gechy Jánost pedig az 
említett jószág megszerzésétől. (VII. 14r–14v)

109. 1577. november 9. (sab. a. Martini)
Gereomonostra-i Rado Mihály (e) Magiar Reod-i nemesi udvarházát és részbirtokát, továbbá 
Olah Reod (Colos vm) birtokbeli részét, melyeket peres úton nyert el néhai Cheh Miklós 
özvegyétől: Ros Mártától (n), haszonvételeivel és tartozékaival együtt örök jogon cserébe 
adja Mezkeo-i néhai Marai Gál (e, a) leányainak, Somogy János (n) felesége: Katalinnak és 
Szeles Menyhért (a) felesége: Annának (nobiles), azok Mezkeo-n (Aranyas szek) levő atyai 
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nemesi házáért és az ahhoz tartozó Aranyos szek-i örökségéért, kivéve azokat a jószágokat, 
melyeket Marai Gál első felesége jogán (iure primae uxoris suae) bírt, illetve melyeket leá-
nyai jelenleg Kewend-en birtokolnak. Végül mindkét fél szavatosságot vállalt, és ha valame-
lyiküknek zavartalan birtoklása nem biztosított, a másik fél azonos értékű jószágaival kárpó-
tolhatja magát. (VII. 12r–12v)

110. 1577. november 16. (sab. p. Martini)
Mezkeo-i néhai Maray Gál (e, a) leányai, Somogy János (n) felesége: Katalin és Zeles Meny-
hért (a) felesége: Anna (nobiles) Gyeromonostora-i Rado Mihálytól (e) saját Mezkeo (Ara-
nyas zek) birtokbeli atyai házukért cserébe kapott jószágaikat, úgymint a Magyar Reod-i 
nemesi udvarházat és részbirtokot, valamint az Olah Reod (Colos vm) birtokbeli részt, me-
lyeket nevezett Rado Mihály per útján nyert el néhai Czhyeh Miklós (n) özvegyétől: Ros 
Mártától (n), haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szavatosságot vállalva, 153 magyar 
Ft-ért és 32 dénárért örök áron eladják Reod-i Czhyeh Mihálynak (n) és feleségének, Also-
zentmyhalyfalva-i Erdo Miklós (n, a) leányának: Zsófi ának. Ha a vásárlókat e birtokokban 
nem tudnák megvédeni, akkor ők azonos értékben zálogba foglalhatnak maguknak jószága-
ikból, és azokat kezükön tarthatják addig, amíg a vételárat vissza nem térítik. (VII. 12v–13v)

111. 1577. november 25. (Catherinae virg.)
Czhyomafaya-i Illyes Pál (n) – fi a: Gáspár és rokona (fr): Pokay Balázs terheit is magára 
véve – vallotta, hogy ama Fodorhaza-i (Doboca vm) jószágok okán, melyeket ő a [kolozsmo-
nostori] konvent 1555-ben kelt oklevele (KmJkv II. 5414. sz.) szerint vére ontásáért (pro 
vulneratione effusioneque sanguinis) néhai Beczhyky Balázsnak (n) kényszerült örökösen 
átengedni, nevezett fi a és rokona az ő tudtán kívül a vajdai ítélőszék elé idézte néhai Beczhy-
ky Balázs fi át: Andrást és leányát, Badoky János (n) feleségét: Katalint (nobiles). Most fogott 
bírák útján egyezségre jutottak az alábbiak szerint: Illyes Pál megvédelmezi Beczhyky And-
rást és Katalint részjószágában, Pokay Boldizsárt pedig szükség esetén saját részéből elégíti 
ki. András és Katalin visszaváltják Illyes részére az idegeneknek elzálogosított javakat, úgy-
mint Kys Jánost örökségeivel együtt, valamint a Nagy Pal Máténak egy Ft-on zálogba vetett 
szántóföldet, és kötelezik magukat, hogy amikor a nevezett jószágokat visszaváltják, a sors-
húzás szerint egy házra jutó erdőrész fáját átengedik Illyés Pálnak, de az erdőrész az övék 
marad (ligna unius particulae seu sortis silvae ad unam domum sorte mediante cedentem). A 
szerződést megszegő fél 300 Ft-on marad, amit a másik fél birtokjogaiból – az adott várme-
gye ispánja és szolgabírái által – a vajda parancslevelével megvehet. (VII. 20v–21r)

112. 1577. december 7. (sab. p. Nicolai ep.)
Előbb Paztoy János, majd Kenderesy Boldizsár (egregii) özvegyének: Zsófi ának (g) szolgája: 
Jaszapathy-i Horwatt Gergely (n) úrnője nevében vallotta, hogy néhai Bebek György (m) 
özvegyének: Eperyes-i Patochy Zsófi ának (m, g) Bayon kastélyba (Bihar vm) és tartozékaiba 
való iktatásakor asszonya szolgái által tiltást tett, amiért meghatározott nyolcados törvény-
szakra a vajdai ítélőszék elé idézték. Itt az özvegy Zsófi a, emberei és ügyvédjei által készen 
állott ellentmondása indoklására, de a másik fél – arra hivatkozva, hogy Patochy Zsófi a a 
német részeken más magistratus alatt lakik (partis Germanicae esset sub alioque magistratu 
resideret) – azt állította, hogy nem pereskedhet, amiért olyan ítéletet hoztak, hogy Patochy 
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Zsófi ával való perét nem folytathatja. Mindezek miatt az özvegy Zsófi a szolgája útján tilta-
kozik, és egyúttal kijelenti, hogy jogigényét továbbra is fenntartja. (VII. 14v–15r)

113. 1577. december 13. (f. VI. p. Conc. Mariae)
Kemer-i néhai Kemery László (e) fi a: István tiltakozik amiatt, hogy még ifjú korában néhai 
atyja a magyarországi és erdélyi részeken levő bizonyos birtokjogait elidegenítette. Egyúttal 
tilt mindenkit, de leginkább Walkay Miklóst (e) e jószágok megszerzésétől és bármi módon 
való kieszközlésétől. (VII. 15v)

114. 1577. december 13. (f. VI. p. Conc. Mariae)
Keozeplak-i Rassay Tamás (e et n) vallotta, hogy miután – testvére (s. cout): Kabos György-
né Magdolna nevében is – pert indított Kemer-i Kemeri István (e et n) ellen a Kemer, Somos, 
Domozlo birtokbeli, továbbá a Doh és Geztes (Krazna vm, in partibus Hungariae) prédiu-
mokban levő leányági jussukért (jus foemineum), fogott bírák közbenjárására egyezséget 
kötnek. Ennek értelmében Kemeri a nevezett leányági birtokjogokért örökösen átengedi Ras-
say Tamásnak és leánytestvérének ama Nerche-i (Colos vm) részbirtokának fele részét, ame-
lyet az elmúlt években a Warhegy-i vár praefectusánál: Cheffei Jánosnál (e) kötött le 40 
magyar Ft-on, úgymint Fekete Lázárt és fi át, valamint Nagy Tornys (d) Péter fi ait, házaikkal, 
örökségeikkel, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, és kötelezte magát arra, hogy a 
jószágot saját költségén 20 Ft-ért visszaváltja. Emellett átadta még Zuthor-i (Colos vm) rész-
jószágát is, nevezetesen Boytha Gergelyt házával, haszonvételeivel és tartozékaival együtt. 
Mindkét fél kötelezte magát, hogy – vállalva a perköltségek harmadrészét – megvédelmezik 
egymást birtokaikban. Az egyezség megszegője 500 magyar Ft-on maradjon. (VII. 22v–23v)

115. 1577. december 15. (dom. p. Conc. Mariae)
Néhai Suki Benedek (e) fi a: idősebb Suki Pál (n) nyugtatja néhai Erdely Bertalan (e) leányát, 
néhai Swki István (e) özvegyét: Erdely Annát (n) afelől, hogy eskütétele után – [a vajdai] 
ítélőszék döntése értelmében – hiánytalanul átadta a Suki nemesek javaira és birtokjogaira 
vonatkozó ama okleveleit, amelyek férje halála után nála maradtak. (VII. 16v)

116. 1577. (ex Warad)
[A zsinat] elválasztja Zegedi Zabo Ferencet feleségétől, mert az bálványozó, hitetlen asz-
szony, elhagyta és fogságban tartatta férjét.
Aggywk tuttara mindennek, hogy ez Zegedi Zabo Ferencz meghzabadult teorweny zerint az 
eo felesegeteol, ez okokkal. Eleozzeor, mert balwanyozo hitetlen azzony hatta el az eo feryet, 
nem az Zabo Ferencz az eo feleseget. Szent Pal azt mongya, hogy ha a hitettlen el akar men-
ny a hiteos tarsatol, ambar mennyel el. Masik oka ez, mert sokszor kewldeott a felesege wtan, 
hogy haza jeonne es welle laknek, mert nem akar eo hitetlen lenny, de a felesege semmikep-
pen nem akart wrahoz hazamenny es welle lakny, seot azt monta, hogy eotet nem wrallya, 
soha ferheoz sem megyen. Harmadik oka ez, mert azt keolteotte wrara, hogy igen werte, az-
zal wadolta be wrat. Maga nem werte, megh bizonytatott, es semmy okot az wra nem adott a 
felesege elmenesere, seot annak felette a felesege wrat meghfogtatta es foghazba tartatta, 
wgy nyomorgatta oknelkewl. Annak okaert az Isten teorwenye zabadsagot adott a Zabo Fe-
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rencznek meghhazasulni, az azzony penig ferhez nem mehet. Ennek bizonsagara attwk a mi 
pechetes lewelewnket. In anno domini 1577. Datum ex Warad. (VII. 47v–48r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1579. április 6-án kelt oklevelében (181. sz.), amely szerint a papírra írt, magyar 
nyelvű pátens eredetijét a lap alsó szélén pecsét és Ghallus Albensis aláírása erősítette meg.

117. [1577.]
Nemethi Ferenc özvegyének, Chaki Lászlóné Balassa Zsófi ának (m) András (n) nevű servi-
tora asszonya és annak első és második házasságából született fi ai nevében tiltakozik Al-
mad-i Mihály deák [?] és Kazta András ellen a Babon, Kys Petry és Almas birtokbeli részek 
ügyében. (F15/63)
Töredékes bejegyzés, melynek regesztáját a cím alapján egészítettük ki. Keltezése a szövegkörnyezet alapján tör-
tént.

118. [1577?]
A gyulafehérvári requisitorok jelentése Enyed várának (castrum) és mezővárosának, vala-
mint tartozékainak, úgymint Mirizlo, Felenyed, Vladhaza, Nyrmezeo, Olahorbo, Kisorbo és 
Diomal (in cottu Alb) birtokoknak a szász Universitas részére való iktatásáról. (XV. 
223r–223v)
Említés Báthory Kristóf erdélyi vajda valószínűleg 1577-re keltezhető ítéletlevelében (119. sz.), mely szerint a be-
mutatott eredetije papírra írott zárt alakú oklevél, hátlapján a requisitorok pecsétjével.

119. [1577?]
Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajda bizonyítja, hogy midőn a szászok Universitasát (uni-
versitas Saxonum huius regni Transsilvaniae) Haporthon-i Forro [János?] királyi ember és 
Papay Imre [gyula]fehérvári requisitor István lengyel király oklevele (75. sz.) értelmében 
Enyed várába (castrum) és mezővárosába, valamint tartozékaiba, úgymint Mirizlo, Felenyed, 
Vladhaza, Nyrmezeo, Olahorbo, Kisorbo és Diomal (in cottu Alb) birtokokba iktatták, Ba-
rany János és Péter, Gald-i Mindzenthi Ferenc deák, néhai Zegedy Ferenc deák özvegye: 
Bako Katalin, illetve előbb néhai Enyedy Márton deák (n) özvegye, jelenleg Cracer Lukács 
(discretus) felesége: Anna nevében – nemesi előjogaikra és szabadságukra való hivatkozással 
Enyed mezővárosban, annak határában és hegyein levő házaik és örökségeik okán –, úgy-
szintén Barany János nevében a Fel Enyed-i allodiális kertben levő jussa okán tiltást tettek, 
amiért őket az Universitas a nevezett királyi ember és requisitor által 15. napra a vajda elé a 
kúriába idéztette. [A per halasztásokkal] a Reminiscere ünnepétől tartott erdélyi terminusra 
került, ahol sab. p. Judica napján a [gyula]fehérvári requisitorok iktatásról kelt, a felperesek 
által bemutatott jelentőlevele (118. sz.) értelmében a vajda ügyvédvalló leveleivel megjelent 
a felperes Universitas képviseletében Radvanczi Márton, az alperesek nevében pedig Pistaky 
Lukács, majd a felperesek ügyvédje az ellentmondás okát kérte. Erre az alperesek ügyvédje 
azzal indokolta ellentmondásukat, hogy a nevezett javakat és örökségeket nemesi előjogaik 
és szabadságuk alapján békében birtokolták, és e jogaikról oklevelekkel is rendelkeznek, 
melyeket egy következő határnapra készen állnak bemutatni. Az ítélőszék elrendelte, hogy a 
jószágaikra vonatkozó okleveleiket az alperesek az erdélyi nemesek részére tartandó követ-
kező törvényszakon mutassák be. (XV. 223r–224r)
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Hiányos ái Báthory Kristóf erdélyi vajda 1579. június 5-én kelt oklevelében (195. sz.). Valószínűsíthető keltezésére 
vö. 75, 118. sz.

120. [1577–1578]
Ozd-i Balatfy János (n) – ügyvédvalló oklevéllel testvére: Katalin (n) nevében is – bizonyos 
jószágát eladja Baczhy János deáknak. (VII. 8r)
Bejegyzés töredéke szakadozott papírlapon. Keltezése a szövegkörnyezet alapján történt.

121. 1578. január 2. (f. V. p. Circumcis.)
Apafy István (m) – fi a: László nevében is – tiltja Bethlen Jánost (e) a Bethlen, Arpasto, Ma-
lom, Beod, Omlas Allya (Zolnok vm), Boszas, Keetel és Ench (Doboca vm) birtokbeli részek 
eladásától, mindenki mást azok megszerzésétől. (VII. 15v)

122. 1578. január 20. (in Fab. et Seb.)
Zeplak-i Totheory György (e) tiltakozik amiatt, hogy Zamosfalva-i Gereofi  András (n) Za-
mosfalwa (Colos vm) birtokbeli nemesi udvarházát és részét Gereofi  Györgynek (e) akarja 
eladni vagy lekötni. Egyúttal tiltja a nevezett Gereofi  Andrást a részbirtok elidegenítésétől, 
Gereofi  Györgyöt és mindenki mást pedig ezen jószág megszerzésétől. (VII. 16r)

123. 1578. január 21. (f. III. a. Conv. Pauli)
Zamosfalva-i Gereoffy/Geroffy András (n), minthogy Lengyelországba a lengyel királyhoz 
kell utazzon, Olahkapus birtokbeli részét, Szamosfalva/Zamosfalva-i (Colos vm) részbirto-
káról összes jobbágyát és pusztatelkeit (colonos suos sessionesque colonorum suorum etiam 
desertas) haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, Zenthmyklos felé egy nagy kaszálóját, 
amely a Soos to nevű tó irányába húzódik, összes erdejének fele részét, továbbá Zamosfalva 
határában, Toth Simon özvegye és Teoros Pál szántóinak szomszédságában levő szántóföld-
jét, valamint a Kys Ayg-on, az Elso Batt felé és a Kerezt pad-on még három szántóját, szava-
tosságot vállalva, 125 magyar Ft-on zálogba veti Zamosfalva-i Geroffy Györgynél (e). Ge-
roffy András csak saját költségén válthatja vissza jószágait, amit ha még ebben az évben 
megtenne, akkor Geroffy György még felszánthatja és bevetheti a maga részére a szántóföl-
deket, a kaszálót pedig lekaszáltathatja, és [a füvet] begyűjtetheti. (VII. 17r–17v)

124. 1578. február 3. (f. II. a. Agathae)
Coloswar-i Zechi István aranyműves (aurifaber) (c) felesége: Anna (h), valamint Coloswar-i 
Nyreo István (c) felesége: Erzsébet (h) – testvérük (fr. u): Tamás, továbbá leánytestvéreik (s. 
c): Borbála, Mária, Margit és Sára nevében is – tiltakoznak amiatt, hogy apjuk: Budai Tamás 
(c) Coloswar-i polgár január 18-án saját házában, a város fő- és királybírója, illetve több se-
natora előtt új rendelkezést tett javairól, amely a korábbi [vég]rendeletével ellenkezik (a 
priore deputatione… differet essetque contraria). Minthogy leányai érdekében korábban nem 
külső ösztönzésre, hanem a saját akaratából és apai szeretetből rendelkezett, ezért tiltják ap-
jukat minden olyan újabb rendelkezéstől, amely különbözik attól, amelyet özvegysége idején 
tett (in viduitate ipsius peracta). (VII. 17v–18r)
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125. 1578. február 11. (f. III. a. Valentini)
Néhai Desseo Ferenc (e) fi a: Nema-i Desseo István (n) – anyja: Maczhykassy Ágnes (n), 
testvéröccse (cout. fr. natu minoris): Desseo János és húga (s. cout. natu minoris): Zekely 
Jánosné Anna (nobilium) terheit magára véve – hogy visszaváltsa bizonyos birtokjogait, 
Zuczhyak-i (Colos vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival együtt 90 magyar Ft-
ért örök jogon eladja Zuczhyak-i Baczhy Mátyásnak (n). Ha a vásárlót birtokában nem tudná 
megvédelmezni, akkor 500 magyar Ft-on maradjon. — Oklevelüket privilégiumként adják. 
(VII. 16v–17r)

126. 1578. február 19. (f. IV. p. dom. Quadrages.)
Bodony György (e) tekintettel arra, hogy Bothaza-i Hozzwtelki/Hozzutelki István (e) Boyda 
Luca nevű Bothaza-i elzálogosított jobbágyát visszaváltotta, és Bothaza-i birtokjogaira – 
amelyről őseinek adományozott oklevelei elvesztek – új adományt eszközölt ki Somlyo-i 
Bathory Kristóf erdélyi vajdától, Boros Márton nevű jobbágya által lakott Bothaza-i (Colos 
vm) jobbágytelkét haszonvételeivel és tartozékaival együtt 35 Ft-ért örök áron eladja Hozzw-
telki Istvánnak. Ha a jószág birtokában nem tudná megvédeni, akkor azonos értékű jobbágy-
telekkel kárpótolja, vagy visszafi zeti azt a 25 Ft-ot, amellyel Hozzwtelki visszaváltotta elzá-
logosított jobbágyát. A nevezett jobbágytelek tartozékaként Bothaza határában a következő 
földeket, erdőket és réteket engedi át: a Cosar-nak nevezett akolnál (in loco mulctrae seu 
caulae), a hegyen túl, a hideg kút felé egy holdat, amely egyfelől Somogy János Szelfeold 
nevű földjével határos, másfelől pedig saját földjét érinti; a berekben (in nemore) egy holdat, 
amely fölött a Chorong nevű rész, alatta pedig Kowach Gáspár földjei húzódnak; a Szilos 
nevű fordulóban egy holdat Komyatzegy János özvegye földjének szomszédságában, ezzel 
jár még egy hold a Sos veolgy nevű völgyben, midőn a vetéssel Rewa felé tartanak (vices 
sationis mutarentur et versus Rewam seminaretur), Fratai János (e) földjei között; egy hold a 
Hordo nevű völgyben, amely Porkolab Miklós jobbágyainak: Biro Andrásnak és Jacab Péter-
nek a földjeivel határos; [egy föld] a Berkenyes nevű hegy oldalában, Porkolab Miklós föld-
je felett; a szénafüvek közül pedig azok, amelyek évente Györgyöt a Kis Enyedi részből ille-
tik meg, úgymint Rewa-n a Nagy kaszálón (in magno faeneto), illetve a Kis völgyben (in 
valle parva). Az erdők a következők: egy erdőrész a Bothaza-ról Szawat-ra tartó út mellett 
balról, amelyet a Somos erdőhöz vivő út választ ketté, és amelynek szomszédságában az úton 
túl a Király erdeje (sylvam regis), Zowat felől pedig Gábor deák erdeje húzódik, és egészen 
egy füves útig tart. A másik erdő a Somos erdő bercz-e felé tart, szomszédjai pedig Hozzw-
telki István és Zabo Máté özvegyének erdői. Ugyanakkor Bothaza-n, az erdő mellett levő 
puszta jobbágytelkét, amelyet egykor Komyatzegi Márton (e) özvegye bírt, két hold szántó-
földdel, a Chukas to nevű puszta rész fele részével, a Rewa to végében levő, Sasos nevű ré-
szével, valamint Hozzutelki Istvánnal szomszédos szőlőjével együtt 18 és fél Ft-ért, továbbá 
a Hozzutelki által saját költségén újonnan épített házért, örök jogon eladja a nevezett Hozzu-
telkinek szavatosság vállalása mellett. (VII. 27r–28v)

127. 1578. március 11. (f. III. a. Gregorii)
Zamosfalwa-i Ghereofi  András (e) – legfi atalabb testvéröccse (fr. c. natu minimi): Ghereofi  
Ferenc terhével is –, minthogy Lengyelországba utazik, felhatalmazza testvéröccsét (fr. cout. 
natu minori): Inaktelke-i Ghereofi  Mihályt (e), hogy rokona (fr. sui): Kedzer-i néhai Dragi 
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Boldizsár (e) végrendelete értelmében, annak magyarországi jószágaiból a hármójuk által 
örökölt részeket, nevezetesen Derechke (Zathmar vm) mezőváros és Philep (Bihar vm) bir-
tok fele részét igazgassa és elidegenítse. A jószágok árából a maga részére visszatarthatja 
ama 66 Ft-ot, amelyet lengyelországi útjára adott kölcsön. (VII. 19r–19v)

128. 1578. március 20. (f. V. a. dom. Palmarum)
Kalothazentkiraly-i Espan Gáspár (e) – néhai Bethlen Gergely (e) gyermekei: György (n) és 
Bamfi  Farkas (m) felesége: Klára, továbbá néhai Bethlen György (e) fi a: Ferenc nevében – 
tiltakozik amiatt, hogy a nevezettek atyái az elmúlt években Brette, Machin és Plopin (in 
cottu AlbTr) birtokbeli jószágaikat elidegenítették a Kendefi eknek (nobilibus Kendefi enses). 
Ugyanakkor tiltják a Kendefi eket és bárki mást a birtokok megszerzésétől. (VII. 19v–20r)

129. 1578. március 20. (f. V. a. dom. Palmarum)
Inaktelke-i néhai Zabo Jánosnak (e) feleségétől: Sombory Annától (n) született leánya, More 
István (n) felesége: Zabo Katalin (n, g) tiltja néhai Gereofi  Mihály (e) fi át: Mihályt attól, hogy 
kirekessze anyját abból az Inaktelke-i (Colos vm) nemesi udvarházból, melyet az elmúlt 
években Mihály néhai apja bizonyos feltételek mellett Sombory Annának engedett át, és az 
most is benne lakik. (VII. 20r)

130. 1578. április 24. (Czhyehbe, Zent Gyorgy nap estyn)
Rathoty Gyulaffy László végrendelete. Feleségének: Forgaczhy Margitnak hagyja Erdely-ben 
Belso Zolnok és Doboka vármegyékben, illetve Zylagy-ban Keozepso Zolnok vármegyében 
levő, szolgálataival szerzett jószágainak harmadrészét; két részét fi aira: Istvánra és Lászlóra 
testálja. Ha felesége férjhez menne, része nevezett fi ait illeti meg. Szintén feleségére hagyja 
„kezmybe” levő 100 gira ezüstjét, továbbá 1000 magyar Ft készpénzt és ősi, „oda fel valo” 
jószágainak harmadrészét. A felesége fi ának, azaz saját mostohafi ának: Imreffy Jánosnak 
2400 Ft-tal tartozik, azt a bor és búza árából térítsék meg. A maradékon, továbbá ménesein, 
juhain és más barmain osztozzanak meg felesége és fi ai. Idősebbik fi ának: Gyulaffy István-
nak hagyja szolgálataiért szerzett Baczhy és Myhalyfalva (Belso Zolnok vm), Zent Peter, 
Fyzes (Doboka vm) birtokok, valamint a Zylagy Czhyeh-hez (Keozepso Zolnok vm) tartozó 
jószágok harmadrészét, továbbá Zala, Somogy, Baranya és Bezpryn vármegyei ősi jószágai-
nak harmadát. Szintén idősebbik fi ára hagy 4000 arany Ft készpénzt, másfélszáz Ft-ot érő 
oszporát, a menyegző alkalmával feleségének adott aranyláncot, aranyövet, aranygyűrűket, 
kézre való pereceket úgyszintén neki adja. Az okleveleket Gyulaffy István őrizze, de az ősi 
jószágokra vonatkozó oklevelek Gyulaffy Andrásnál, Györgynél és Lestárnál vannak, mivel 
az elmúlt években újra kérték a német császártól „odaky valo” jószágaikat, és be is iktattaták 
magukat. „Seot mennel elebbys az en newem vagyon mind az nova donatioba, s mind az 
statutoriaba. Az utan penyg leot az iktatas, mynek utanna ennekem az czhyazar eo felsege 
megkwldotte Bekes Gaspar altal az kegyelem lewelet.” Idősebbik fi ára hagyott ingóságok: 
aranyozott ezüstmosdó egy nagy medencével, „melyben vagyon negywen gyra, tyzenhet ne-
hezek”, nyolc nagy tál és négy közepes tál, 12 tányér, egy arany „zkofya tal tokostol”, három 
összejáró nagy kupa, egy szerecsendió pohár, egy ezüstkanna, két gyertyatartó, két fedeles 
aranyozott pohár, két összejáró kupa, egy nagy karika és hét bokor kapocs, két nyakbavető, 
egy farmetring, egy szügyelő, egy fék, két ezüst kengyelvas, egy nyereg, egy ezüstveder, két 
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homlokelő, 12 ezüstkanál, öt villa, egy csontos handzsár, egy merő ezüstös hegyestőr, egy 
szekerce, két ezüstös szablya, egy pallos, egy sótartó. Kisebbik fi ának: Gyulaffy Lászlónak 
az alábbi javakat hagyta: felsorolt szerzett jószágainak harmadrészét, ősi jószágainak harma-
dát, 4000 arany Ft-ot, egy nagy aranyláncot, melyben szinte „ketzaz arany forynt vagyon”, 
hat nagy ezüsttálat, hat közepes tálat és két kis tormástálat, 12 ezüsttányért, egy mosdót és 
egy medencét, hét összejáró kupát, egy ezüstkannát, három fedeles poharat és egy kis kupát, 
nyolc virágos kupát, egy féket, két nyakbavetőt, egy szügyelőt, farmetringet, fékemlőt, kötő-
féket, kilenc fedeletlen kupát, kilenc fedeles, virágos kupát, egy aranyos szkofját táltokostól, 
14 ezüstkanalat, négy ezüstvillát, két ezüstös szablyát, egy capás hegyestőrt, egy veres bár-
sony hüvelyű pallost, egy „janczhyar modra” készült damaszkuszi szablyát, egy ezüsthan-
dzsárt, egy csontos handzsárt, egy fedeles kupát, két „janczhyar taltokot”, egy ezüstláncot, 
egy kötőféket, egy sarkantyút, egy sarkantyúszíjat, három fedeles ezüstpoharat, hét összejáró 
ezüstpoharat és „egy mereo ezwstos zablyat kyn nyolcz gyra vagyon, az hywelyet az boryta-
sat ezwstbol kotottek, aranyas keoto vasak vadnak rayta es torkesek vadnak benne kynek az 
zyuya es mynd ezwstos aranyas”. Leányának: Erzsébetnek mindent elenged, amit korábban 
adott, továbbá reá hagy még 1000 Ft-ot; kisebbik leányának: Fruzsinának szintén 1000 ma-
gyar Ft-ot ad. A végrendelet tanúi: Pokos-i Paxi Job, Zekel Boldizsár Chyeh-i prédikátor és 
esperes, Horh-i Horhy András, Baxa-i Baxai Lőrinc, Oroz-i Orozy Lőrinc, Romaczhyay Ist-
ván, Nagy Ayta-i Zekely másként Henter János, Lyppa-i Lyppay Máté „es en elottem Janos 
deak elot Zent Benedy elot, ky ezeket irtam ennen kezemmel”. (VII. 44r–46v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1579. március 25-i oklevelében (180. sz.), amely szerint eredetijét a végrendel-
kező kézjegyével és pecsétjével erősítette meg. □ Közlés: TTár 1911. 594–597. (19. századi másolat alapján). — 
Erdélyi testamentumok II. 111–114. (a TTár alapján).

131. [1578. május 5.]
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda jóváhagyja ama bevallást, amely szerint néhai Deseo 
Ferenc (e) fi a: Nema-i Deseo István (n) Szwchak (Colos vm) birtokbeli részét haszonvétele-
ivel és tartozékaival együtt 90 magyar Ft-ért eladta Szwchak-i Bachy Mátyásnak (n) és örö-
köseinek. Ugyanakkor hűséges szolgálataiért Bachy Mátyásnak adományozza a jószágban 
levő királyi jogát is. (VII. 79r–79v)
Tartalmi ái Báthory Kristóf 1578. május 5-i oklevelében (132. sz).

132. 1578. május 5. (in Coloswar, V. Maii)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy – te-
kintettel jóváhagyó oklevelére (131. sz.) – vezessék be Bachy Mátyást és örököseit a 
Szwchak-i (Colos vm) részbirtokba, annak haszonvételeivel, tartozékaival és a királyi joggal 
együtt. — Kijelölt vajdai emberek: Szwchak-i Thomori Miklós és János, Sandorhazy Gáspár, 
András vagy István, More Bálint és Orbán, Syroki Mátyás, Sard-i Feyerdy Miklós és Zakach 
István, Gyalw-i Menyhért deák, Reod-i Cheh Mihály vagy Antal (egregii). (VII. 79r–79v)
Belefoglalva a kolozsmonostori requisitorok 1579. január 21-én kelt oklevelébe (174. sz.).

133. 1578. május 6. (f. III. a. Asc. dom.)
Kiseskeleo-i Sombori Márton (n) tiltást tesz ama egyezség ellen, amelyet az elmúlt években 
Dobokai Farkas (n) kötött előbb Swlyok Ferenc (e), majd Keoreossi Miklós özvegyével: 
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Szentpali/Zentpali Annával (n) a Hydalmas-i (Doboca vm) részjószágra és tartozékaira vo-
natkozóan. (VII. 23v)

134. 1578. május 6. (f. III. a. Asc. dom.)
Zent Egyed-i Gergely (e) deák vajdai jogügyigazgató – Vas Dynnye-i Vas Boldizsárnak fele-
ségétől, Gyorgyfalva-i Kabos Ferenc leányától: Ilonától született fi a: György (n) nevében is 
– tiltakozik amiatt, hogy Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda a nevezett néhai Kabos Fe-
renc Zava-i (Doboca vm) részbirtokát csere útján vagy más módon Almady Gáspárnak (e) 
idegenítette el. Egyúttal tiltja a vajdát a jószág elidegenítésétől, Almady Gáspárt és bárki 
mást annak megszerzésétől. (VII. 24v)

135. 157[8]. május 7. (in vig. Asc. dom.)
Egyfelől Kysfalwd-i Baczhy János (e), másfelől Kun Gáspár (e) tekintettel arra, hogy egy-
mást mindig segítették, magtalan haláluk esetére kölcsönösen örököseiknek vallják egymást. 
Eszerint ha előbb Kun Gáspár halna meg, akkor Algyogy az ott levő nemesi udvarházakkal 
együtt, továbbá Renged, Boszos, Mada, B[al]sa, Erdo[fa]lua, Vaya, Kys Almas, Poyan, 
Nadasd, Czhyeb, Nyrme[ze]o, Boko[nya] és Homorod nevű birtokai, valamint Czhy[k]no, 
Porkwy[ra], Rossan, Nagy Almas, Glod és Reitek Almas (in cottu Alb [!]) birtokbeli részei, 
amelyek csak a fi ágat illetik, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt Baczhy Jánosra és 
örököseire maradnak, ha viszont Baczhy halálozna el hamarabb, birtokában levő minden 
vásárolt vagy érdemeiért szerzett erdélyi java és birtokjoga, úgyszintén mások kezén levő, de 
őt megillető birtokjogai, azok visszaszerzésének jogával, valamint haszonvételeikkel és tar-
tozékaikkal együtt Kun Gáspárra és mindkét nemű örököseire szállnak. (VII. 23v–24v)
Kiegészítve tisztázata alapján: KmKonvLt, Cista comitatuum, Comitatus Hunyadiensis, K nr. 1.

136. 1578. május 30. (XXX. Maii)
Pokafalva-i Balatfy János és Miklós (nobiles), minthogy tudomásukra jutott, hogy néhai Ba-
latfy Farkas (e) leánya: Balatfy Magdolna a Pokafalva, Nagykerek, Kyskerek (in cottu Alb) 
és Czhyapo (Kykello vm) birtokbeli részeit 800 magyar Ft-on férjénél: Zalanczhy Györgynél 
(n) kötötte le, tiltják a nevezett asszonyt a jószágok inskribálásától, férjét pedig azok meg-
szerzésétől. (VII. 8r)
Csonka bejegyzés, szakadozott papíron.

137. 1578. június 8. (in Colosvar, dom. d. secunda p. Trinit.)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy a 
Gyalu várában [!] lakó Thorda Ferenc (c) érdekében 16 márka büntetés terhe alatt tartsanak 
tanúvallatást. (VIII. 1r–1v)
Belefoglalva a kolozsmonostori requisitorok 1578. június 18-án kelt oklevelébe (138. sz.).

138. 1578. június 18. (f. IV. a. Ioan. bapt.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 
1578. június 8-i parancsára (137. sz.) – tanúvallatást tartottak a Thorda/Torda Ferenc (n) által 
előállított Gyalu mezővárosi tanúk körében a közte és néhai Thorda Zsigmond (e) között 
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fennálló rokoni kapcsolatról, valamint arról, hogy Thorda Ferenc és Zsigmond az ősi és atyai 
javaikat nem osztották fel egymás között. A mezőváros bírója: Huzar György tudta, hogy 
Thorda Ferenc és Zsigmond testvérek (fr. c), és gyalui (Geloensis) néhai Thorda Benedek 
fi ai; Zsigmond gyalui (Geloensis, quod nomen a Geloa seu Gyalw deductus est) néhai Fodor 
György leányától: Margittól, Ferenc pedig a Vista faluból származó Orsolyától született, ősi 
és atyai jószágaikon soha nem osztoztak meg; saját szüleitől hallotta, hogy a keresztesek 
felkelése idején – mely a magyar évkönyvek szerint 1514-ben történt – négyéves volt [tem-
pore tumultus crucigerorum fuerit natus annos quatuor, qui tumultus incidit ad annum domi-
ni (prout extat in Anualibus Hungaricis) millesimum quingentesimum decimum quartum]. 
Hasonlóképpen vallottak Gyalu egykori bírója: Molnar Ferenc, Nadassy Ferenc, Bálint deák, 
Bed Simon, Sewke István és Gál, Miklos Gergely, Bakos János, Keortwelyes Ferenc, Tot 
Benedek, Nagy Márton, akik mind Gyalu-n, a nevezett Thorda Benedek szomszédságában 
laktak. (VIII. 1r–2r)
Vö. 101. sz.

139. 1578. augusztus 8. (f. VI. p. Transfi g. dom.)
Inaktelke-i Gereoffy András (n) – leánya: Anna, illetve testvérei (fr. cout): Mihály és Ferenc 
terhével is – hogy visszaválthassa elzálogosított birtokjogait, apjától örökölt Zamosfalwa-i 
(Colos vm) nemesi udvarházát és részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival együtt, sza-
vatosságot vállalva 700 magyar Ft-ért örökösen eladja az erdélyi vajda harmincadosának: 
Gywlay Jánosnak (e). (VII. 29r)
Előfordul tartalmi ái-ként is a kolozsmonostori requisitorok 1579. október 29-én kelt oklevelében (214. sz.). — Jó-
váhagyólag átírta Báthory István 1579. május 28-i oklevelében: K. Papp Miklós hagyatéka, 12. tétel, nr. 19.

140. 1578. szeptember 26. (f. VI. a. Michaelis)
Zamosfalva-i Mykola Farkas (n) 100 magyar Ft-ot kölcsönöz Zentmyhalytelke-i Tompa Ist-
vántól (n), amelyet ha [1579.] január 1-ig (ad Circumcis. dom.) nem ad meg, Tompa István 
ellentmondás nélkül zálogul foglalhatja Topazentkyraly-i (Kolos vm) jószágát, s ezt az ösz-
szeg törlesztéséig birtokolhatja, de mihelyt a kölcsönt megkapja – 200 Ft kötés terhe alatt – 
vállalja, hogy a részbirtokot visszaadja. Amíg a birtokrész Tompa kezén van, a makkos erdő-
ket, valamint az összes jövedelmet és haszonvételt egyenlő arányban használják, de Mykola 
csak háza szükségleteire makkoltathatja saját majorságából való disznóit, és csak saját szük-
ségére hozathat fát. (VII. 32r–32v)

141. 1578. szeptember 29. (in Michaelis)
Zabo, másként Czyberleng György (n) Koloswar városában, a Torda ucha-ban – kelet felől 
Zabo János, nyugatról pedig Zegedi (d) György deák házainak szomszédságában – levő házát 
szavatosság vállalása mellett 285 magyar Ft-ért örök áron eladja Kathonay, másként Eottwes 
Mihálynak (c). (VII. 29v–30r)

142. 1578. október 23. (in Koloswar, XXIII. Octobris)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy 16 
márka büntetés terhe alatt tartsanak tanúvallatást bécsi (Vienensis) Vas Jakab (c) érdekében. 
(VIII. 2v)
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Belefoglalva a kolozsmonostori requisitorok 1578. november 2-án kelt oklevelébe (152. sz.), amely szerint eredeti-
jének külzetén a címzés volt olvasható.

143. [1578. október 28. előtt]
[Báthori Kristóf erdélyi vajda] új adomány címén Lona-i Kendy Sándornak (m) adományoz-
za Semesnye, Keortwelyes, Orozmezeo, Totfalu, Igriczhy, Saygo, Fodorhaza és Dobraczhy-
na (in cottu Zolnok Interiori) egészbirtokokat. (VII. 30v)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1578. október 28-án kelt oklevelében (145. sz.).

144. [1578. október 28. előtt]
[Báthori Kristóf erdélyi vajda] új adomány címén Nagy Lak-i néhai Czhyereny Ferenc (e) 
fi ának: Pálnak (n), Vayda Zentyvan-i néhai Czhyereny János (n) leányának, Zamosfalva-i 
Mykola István (n) özvegyének: Hamvay Jánosné Annának, Czhyereny György leányának: 
Bodony Balázsné Katalinnak, néhai Henke Antal leányának: Patha-i Bornemyzza Benedekné 
Ilonának, Koka György özvegyének, jelenleg Keoblos-i Teke Gáspár feleségének: Toldalagy 
Annának, valamint Aknay János özvegyének, most Zentyvan-i István deák feleségének: 
Polyak Annának adományozza a Vaidazentyvan-i (Thorda vm) részbirtokot. (VII. 30r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1578. október 28-án kelt oklevelében (146. sz.).

145. 1578. október 28. (in Sim. et Jud.)
Banffy Hunyadgya-i Losonczhy Banffy Farkas (m) tiltakozik amiatt, hogy Lona-i Kendy 
Sándor (m) – az erdélyi vajda új adománya (143. sz.) címén – be akarja magát vezettetni 
Semesnye, Keortwelyes, Orozmezeo, Totfalu, Igriczhy, Saygo, Fodorhaza, Dobraczhyna 
(Zolnok Interiori) egészbirtokokba, vagy azokba már be is iktatták. Ezért tiltja Kendy Sán-
dort a nevezett jószágok maga részére való iktatásától és megszerzésétől. (VII. 30v)
Azonos szövegű bejegyzés: VII. 159r.

146. 1578. október 28. (in Sim. et Jud.)
Banffyhunyadgya-i Losonczhy Banffy Farkas (m) tiltja Nagy Lak-i néhai Czhyereny Ferenc 
(e) fi át: Pált (n), Vayda Zentyvan-i néhai Czhyereny János (n) leányát, Zamosfalva-i Mykola 
István (n) özvegyét: Hamvay Jánosné Annát, Czhyereny György leányát: Bodony Balázsné 
Katalint, néhai Henke Antal leányát: Patha-i Bornemyzza Benedekné Ilonát, Koka György 
özvegyét, jelenleg Keoblos-i Teke Gáspár feleségét: Toldalagy Annát, – aki ugyanakkor né-
hai Koka György leányának: Katalinnak törvényes gyámja –, továbbá Aknay János özvegyét, 
most Zentyvan-i István deák feleségét: Polyak Annát, néhai Aknay János fi ának: Jánosnak 
törvényes gyámját attól, hogy a vajdától kieszközölt új adomány (144. sz.) címén beiktassák 
magukat az ő Vaidazentyvan-i részjószágába. (VII. 30r–30v)

147. 1578. október 29. (altero d. Sim. et Jud.)
Akna-i Joga György (n) tiltakozik amiatt, hogy miután az elmúlt napokban Akna-i Joga Mi-
hály (n) Baxas Mihály (e) servitorát: Juf [?] Györgyöt (n) megverte, és vérét ontotta, amiért 
fő- és jószágvesztésre ítélték, az fogott bírák által egyezséget kötött úgy, hogy Juf [?] György-
nek adta Bados [?] János és Pap György Akna-i (Colos vm) jobbágyokat, és az ugyanott levő 

1578. augusztus 8. – 1578. október 29.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei66

puszta tóhelyet (locum piscinae desertum). Egyúttal tiltja a jobbágyok és a tóhely elidegení-
tését. (VII. 33v)

148. 1578. október 30. (f. V. p. Sim. et Jud.)
Zentpal-i néhai Zentpali András (e) leánya, előbb Podwinnyay Lázár, majd Kemeny Ferenc 
(egregiorum) özvegye, jelenleg Balasfalwa-i Chereny Pál (e) felesége: Zentpali Erzsébet (g), 
hogy visszaválthassa Lona-i Kendy Sándornak (m) elzálogosított Aranykwth-i (Colos vm) 
jószágát, és törlessze néhai férje: Kemeny Ferenc tartozásait, 200 magyar Ft-ot kölcsönöz 
Zent Mihaltelke-i Tompa Istvántól (e) úgy, hogy ha az elkövetkező június 29-ig (ad Petri et 
Pauli) azt nem adná vissza, Tompa zálogként magának foglalhatja Szent Mihalytelke, Boroz-
lotelke és Topa (Colos vm) birtokbeli részeit haszonvételeivel és tartozékaival együtt. Ha 
Szent Mihalytelke és Borozlotelke határában, jelenleg Szentpali János kezén levő kaszálóit 
és legelőit a nevezett határidőre nem tudná visszaszerezni és Tompa-nak átadni, akkor az 
zálog címén magának foglalhatja Mera-i jószágát is. Az asszony végül a jószágok visszavál-
tásáig szavatosságot vállal. (VII. 37r)

149. 1578. október 31. (f. VI. p. Sim. et Jud.)
Ghyrothy Albert és Benedek (nobiles) bizonyos birtokjogaik visszaváltása érdekében 95 ma-
gyar Ft-ot kölcsönöznek Kendy Sándor (m) tanácsúrtól és Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) 
vármegye ispánjától, akit a hiteleshelyen Ghyrothy Bálint (n) képviselt. Ha a nevezett össze-
get december 25-ig (ad Nat. dom.) nem tudnák visszafi zetni, akkor Kendy haszonvételeivel 
és tartozékaival együtt lefoglalhatja Ghyrothy Benedek Eor-i (Colos vm) részbirtokát, és azt 
a kölcsön törlesztéséig kezénél tarthatja, de mihelyt a pénzét visszakapja, a jószágot köteles 
lesz átengedni birtokosának. (VII. 31r–31v)
Áthúzott bejegyzés, a szöveg felett: Invalidatae.

150. 1578. november 2. (dom. p. Omn. sanct.)
Az erdélyi (in partibus huius regni Transsylvaniae) Gyalu mezőváros polgára: Thorda Ferenc 
(n) testvérének (fr. c): néhai Thorda Zsigmondnak (e) a magyarországi (in partibus regni 
Hungariae) Poson város határában, a Fuks Raytt nevű szőlőhegyen levő, általa örökölt, mű-
velt (pastinatam) szőlőjét termésével és a szükséges eszközökkel együtt (legonibus quibus-
dam et aliis instrumentis) 316 Ft-ért – néhai testvére adóssága fejében – örök áron eladja 
bécsi (Vienensis) Vas/Was Jakabnak (n). (VII. 31v–32r)

151. 1578. november 2. (dom. p. Omn. sanct)
Gyalu mezőváros polgára: Thorda Ferenc (n) ügyvédül vallja rokonát: bécsi (Vienensis) Vas 
Jakabot (n) és a Koloswar-on lakó Baczhy Pétert (c). E felhatalmazás leginkább arra a perére 
vonatkozik, amelyet 1574-ben testvére (fr. c): néhai Thorda Zsigmond (e) magyarországi (in 
partibus Hungariae) – Nyitra és Saros vármegyei, továbbá Poson, Thrynczhyen és Eperyes 
városokban levő – birtokjogaiért és ingóságaiért néhai Spaczhay Márton (n) örökösei és má-
sok ellen indított. (VII. 32v–33r)
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152. 1578. november 2. (dom. p. Omn. sanct.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 
1578. október 23-án kelt parancsára (142. sz.) – tanúvallatást tartottak a bécsi (Vienensis) 
Was/Vas Jakab (n) által előállított tanúk körében arról, hogy rokonságban áll néhai Thorda 
Zsigmonddal (e) és annak testvérével, a Gyalu mezővárosban lakó Thorda Ferenccel (n). 
Gyalu mezőváros bírója: Huzar György (c) szerint bizonyos Fodor Györgynek két leánya 
volt, az idősebb Margit és Ilona. Margitot néhai Thorda Benedek vette feleségül, tőle szüle-
tett Thorda Zsigmond. Margit halála után Thorda Benedek a szomszédos Vista-ról hozott 
magának feleséget: Orsolyát, akitől Thorda Ferenc született. Fodor György másik leányát, 
Ilonát néhai Vas Márton vette el, s ezeknek fi a: bécsi Vas Jakab. A tanú szüleitől tudta, hogy 
a keresztesek háborúja idején – mely a magyar évkönyvek szerint (ex anualibus Hungaricis) 
1514-ben történt – négyéves volt, és már 42 éve élt házasságban feleségével, akivel mindig a 
nevezett Thorda Benedek és Vas Márton szomszédságában laktak. Gyalu mezőváros egykori 
bírója: Molnar Ferenc (c) gyerekkorában ismerte néhai Vas Mártonnak Ilonától született fi át: 
Vas Jakabot, akit most is felismert. Thorda Zsigmond már ifjan Magyarországra ment tanulni 
(studiorum gratia in Hungariam se contulerat), és hallotta a nevezett Ilonától, hogy hazatérte 
bizonytalan. Miután Vas Jakabnak tudomására jutott rokona (fr): Thorda Zsigmond sikere és 
hírneve, fi atal korában útra kelt, hogy felkeresse. Gyalu mezőváros polgára: Nagy Márton (c) 
emlékezett, hogy Thorda Zsigmond húga: Ilona a kőfaragó (lapicida) Vid mesterhez ment 
feleségül, és azok házánál hallotta, hogy Thorda Zsigmond és Vas Jakab szülőanyjai testvé-
rek (s. cout), és néhai Fodor Györgynek a leányai. Vallomást tett még gyalui (Geloniensis) 
néhai Kys Demeter (c) özvegye: Márta (h), aki Vas Jakab születésekor bábaasszony volt 
(obstetricis vicem erga eum gesserit), és felismerte Vas Mártonnak feleségétől: Ilonától szü-
letett fi át: Jakabot. (VIII. 2r–3v)
Vö. 101, 138. sz.

153. 1578. november 3. (f. II. p. Omn. sanct.)
Eordeog János és Ferenc (nobiles) tiltja Zentpali Jánost, Keoreossy Miklósné Zentpali Erzsé-
betet [!], valamint Sombory János fi ait [!]: Mártont és másokat Ugroch és Eoskeoleo birtokok 
telepítésétől (ab aedifi catione), továbbá más jószágok elfoglalásától. (VII. 31v)

154. 1578. november 3. (III. Novembris)
Zamosfalwa-i Mikola Farkas (e) Olah Kara-i birtokrésze fele részét 425 Ft-ért örök áron el-
adja a Colos-i sókamarás (camerarius salium): Zalay Gábor (e) által képviselt Somlyo-i Ba-
thori [Kristóf] (ill) vajdának. Az összegből 10 Ft-ot vett át, de Zalay Gábor kötelezte magát, 
hogy a maradék 415 Ft-ot a következő vasárnapon megtéríti, s akkor Mikola Farkas a kon-
vent előtt az okleveleket is átadja. (VIII. 1r)
Kivonatosan.

155. 1578. november 5. (f. IV. p. Omn. sanct.)
Keozeplak-i Saphar András (n) tiltakozik amiatt, hogy Dobokay Farkas (e) Hydalmas és 
Lossad (Doboca vm) birtokbeli részeit eladta Zentpali Jánosnak és Annának. Egyúttal tiltja 
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Dobokayt az említett és bárhol levő jószágainak az elidegenítésétől, Zentpali Jánost és Annát, 
illetve bárki mást azok megszerzésétől. (VII. 33r)

156. 1578. november 5. (f. IV. p. Omn. sanct.)
Kemery Kristóf (n) tiltja Kemer-i (Kraszna vm) jószágainak elidegenítését, Danch Pált, Val-
kay Miklóst és Makry [?] Ágostont (egregios) pedig tiltja azok megvásárlásától és elfoglalá-
sától. (VII. 33r)
Kivonatos bejegyzés.

157. 1578. november 5. (f. IV. p. Omn. sanct.)
Egyfelől Lona-i Kendi Farkas (e) és Teok-i Gyrothi Bálint (n) – Lona-i Kendy Sándor (m) 
tanácsúr és Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) vármegye ispánja nevében –, másfelől néhai 
Galaczi Tamásnak feleségétől, néhai Badoky Bertalan leányától: Mártától született leánya: 
Zsófi a és férje: néhai Almassy Benedek (n) leánya: Almassy Katalin (g) fi a: Panczelcheh-i 
Czompo Mátyás (n), továbbá Nagy Meriggyo-i Wayda Bad (d) Gheorghe – az erdélyi ítélő-
mester ügyvédvalló oklevelével felesége: Almassy Klára nevében, aki szintén a nevezett 
Almassy Benedek és Zsófi a leánya – vallják, hogy miután az elmúlt években néhai Badoky 
Gál leánya: néhai Orsolya (n) Badok-i (Doboca vm) birtokrészét néhai Kendy Gálnál (e) el-
zálogosította (25. sz.), majd a jószágba – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdától kieszkö-
zölt új adomány címén – Kendy Sándor és Farkas magát be akarta vezettetni, a nevezett 
Czompo Mátyás és Almassy Klára tiltást tett, amiért őket a Kendyek a vajda kúriája elé 
idézték. A felek, hogy elkerüljék a pereskedést, fogott bírák útján egyezséget kötnek, amely 
értelmében a Kendyek az említett Badok falu végén, Bossy Fülöp (pr) szomszédságában levő 
puszta házat a nyolcévente felosztott [?] szántóföldekkel (terris arabilibus octenis scilicet 
singulis annis ad quascunque partes arari contigerit), a szántók (iugerum arabilium) harmad-
részével és ama rét vagy kaszáló fele részével együtt, amelyek egykor néhai Badoky Berta-
lan, majd fi a: Gál és unokája: Orsolya nemesi udvarházához tartoztak, és amelyeket a neve-
zett Orsolya Kendi Gálnak zálogosított el, pénz fi zetése nélkül átengedik Czompo Mátyásnak 
és Almassy Klárának. A néhai Badoky Bertalan kúriájához tartozó szántóföldeket úgy osztják 
fel, hogy azok Czompo Mátyás és Klára asszony földjeinek szomszédságában legyenek, ha 
ez nem lehetséges, akkor a földekről, miután három részre osztották, sorshúzással döntenek, 
a két részre osztott kaszálókat pedig hasonlóképpen sorshúzással osztják fel. Czompo Mátyás 
és Almassy Klára adott cserében két jobbágytelket haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt, melyek közül az egyiken Kelemen Gáspár, Kelemen János özvegye és gyermekei, a 
másikon pedig Kelemen László (providi) lakik, és vállalták, hogy azok birtokában a Kendye-
ket megvédik, ellenkező esetben késedelem nélkül visszaszolgáltatják a puszta házat. (VII. 
39r–40r)

158. 1578. november 6. (f. V. p. Omn. sanct.)
Torda vármegye ispánja: Bykal-i Vytez Gábor (e) tiltja Gechy Jánost (m) az egykor Farnas-i 
Veres János (e) birtokában levő Keoszepfywld-i erdő negyedrésze, továbbá az Also Fywld-i 
(Colos vm) részjószág használatától és haszonélvezetétől. (VII. 38r)



69

159. 1578. november 6. (f. V. p. Omn. sanct.)
Zamosfalva-i néhai Mykola László (e) erdélyi alvajda fi a: Farkas vallotta, hogy az elmúlt 
években Olahkara (Colos vm) egészbirtokát apja néhai I. János királytól adományba kapta, 
mely jószág atyja halála után rá és osztályos atyafi aira háramlott, majd ezt követően annak az 
ő kezénél levő fele részéért Colos mezőváros bírája, esküdt polgárai és közössége perelni 
kezdték, amint az erről kelt oklevelek is tanúsítják. Most a peres jószág említett fele részét 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt 425 magyar Ft-ért örök áron eladja Somlyo-i Batho-
ry Kristóf erdélyi vajdának, akit a hiteleshelyen a Colos-i sókamara kamarása (camerarius 
salis camerae Colosiensis): Zalay Gábor (e) képviselt. (VII. 43r–43v)

160. 1578. november 6. (f. V. Omn. sanct.)
Egyfelől Varadgya-i Isaac Márk (e) – felesége, Peterfalva-i néhai Nagy Menyhértnek (e) fe-
leségétől, Nagy Lak-i néhai Czhyoronk Márton (e) leányától: néhai Borbálától (n) született 
leánya: Anna, illetve ugyanazon Nagy Menyhért fi a: Zsigmond nevében –, másfelől Mogory 
Tamás – mátkája (sponsus), néhai Chyoronk Mártonnak második feleségétől: néhai Meny-
hart Katalintól (n) született gyermeke: Anna (n) nevében – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi 
vajda ügyvédvalló oklevelével, fogott bírák által kiegyeznek perükben, amely amiatt indult, 
hogy a vajda parancslevele értelmében Dobzay István (e) ítélőmester osztályt akart tenni a 
Papfalva-i (Colos vm) apai részeken Nagy Zsigmond és Anna, valamint az említett Czhyo-
rong Anna között, de az utóbbi nevében kivont karddal erőszakos visszaűzéssel (evaginato 
gladio violenta repulsione) ellentmondtak, amiért a per felülvizsgálata halasztással az októ-
ber 28-án (VIII. a. Lucae) kezdődő törvényszakra került. Az egyezség értelmében Mogory 
Tamás – említett kiskorú mátkája nevében – az alábbi módon osztozik meg Nagy Zsigmond-
dal és Annával az apai jószágokon: november 6-án (f. V. p. Omn. sanct.) a felek által kijelölt 
két vagy három választott bíró (selectos amicos probos videlicet viros et honestas personas) 
sorshúzás útján elkülöníti az apai jószágok negyedrészét, továbbá néhai Czhyoronk Márton 
Papfalva-i puszta nemesi kúriájának vagy telkének fele részét haszonvételeikkel és tartozé-
kaikkal együtt, és azokat Nagy Zsigmondnak és Annának adja. Az apai jószágok hátramaradó 
részét Mogory Tamás elfoglalhatja, és megtarthatja mátkája részére. A felek végül vállalják, 
hogy a felosztott apai jószágokat egyenlő költséggel megvédelmezik az esetleges háborga-
tókkal szemben. (VII. 34r–34v)
Azonos szövegű bejegyzés: VII. 38r–39r.

161. 1578. november 8. (sab. a. Martini ep.)
Sombor-i László (e) erdélyi arendator – Sombor-i Nagy (Magnus) Miklós fi a: János fi a: Mik-
lós fi a: János fi a: Gergely fi a: néhai Péter fi a: másik néhai Péter fi a: Péter, valamint a nevezett 
Gergely fi a: néhai Péter fi a: Kis Eskeoleo-i néhai Sombory János fi a: Márton nevében is – 
vallja, hogy az elmúlt években az apjuk: Sombory Péter, továbbá az említett Gergely fi a: 
Péter fi ai: Sombory Benedek, Mihály és János az Eormezeo-i (Doboca vm) jószágot és vámot 
osztályos atyafi aiknak, a nevezett [Sombor-i] Nagy (Magnus) Miklós fi a: Jakab fi a: Péter fi a: 
Zsigmond fi a: másik Zsigmond fi a: Márton fi ainak: néhai Dragy Ferencnek és Zsigmondnak 
(egregiis) eladták (29. sz), mely ellen 1548-ban az egyik eladó, néhai Sombory Mihály fi a: 
néhai Kristóf – testvére (fr. c): György nevében is – tiltakozott. Most az említettek nevében 
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Sombory László is tiltja István lengyel királyt, a korábbi erdélyi vajdát Eormezeo, Drag, 
Adalin, Fywzes, Zentpeter, Wyrakos, Kendermezeo, Komlos, másként Wyffalw, Kekes, Apa-
ty és Myko (Doboca vm) birtokok eladományozásától, Gywlafy Lászlót (m), továbbá Ka-
muthi Balázst és Kornys Gáspárt (egregios) azok megszerzésétől. (VII. 35r–35v)

162. 1578. november 9. (dom. a. Martini ep.)
Egyfelől Gyroth-i Gyrothy Albert (n) és Zopor-i Gyrothy János (e) Colos vármegyei szolga-
bíró fi a: Benedek – apja ügyvédvalló oklevelével (cum litteris procuratoriis patris sui) –, 
másfelől István lengyel király servitora: Hesdat-i Pan János (n) fogott bírák útján kiegyeznek 
ama perükben, amely – amint a peres oklevelekből kiderül – az elmúlt években eddig a Pan 
János kezén levő Hesdat (Doboca vm) birtok fele része okán folyt. A nevezett Gyrothy János 
– említett testvére: Albert és fi a: Benedek által – a jószág fele részéért 95 magyar Ft-ot fi zet 
Pan Jánosnak, aki örök jogon átengedi neki a jószágot haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt. A Pan János vagy elődjei által ifjú korukban telepített két Hesdat-i jobbágy javaival 
együtt szabadon elmehet [Pan János birtokára] (ad territorium suum), de ha maradnának, Pan 
javaikkal együtt ott hagyja őket. (VII. 35v–36r)
Áthúzva, jegyzetekkel: Non invalidatum, nec cassatum sed in vigore relictum. Ex ignorantia fuit extinctum, sed ta-
men in vigore est per omnia.

163. 1578. november 9. (dom. a. Martini)
Colos vármegye szolgabírája: Zopor-i Gyrothy János (e) tiltja néhai Izabella királynét vagy 
fi át: néhai II. János királyt Bikeos, Landor és Gomboch (in cottu Alb) egészbirtokok magsza-
kadás címén való elidegenítésétől és bárki mást ezen jószágok megszerzésétől. (VII. 36r)

164. 1578. november 9. (Coloswarini, dom. p. Emerici ducis)
Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajda oklevele arról, hogy Gerend-i Pál és néhai 
Gerend-i Miklós fi a: Jakab fi a: néhai Péter fi a: János (egregii) egyezséget kötöttek Ebesffal-
wa-i néhai Apaffi  Gergelynek (m) feleségétől, néhai Gerend-i Miklós fi a: néhai László leá-
nyától: néhai Erzsébettől (g) született fi aival: Miklóssal és Lénárddal (egregii), mely szerint 
a Gerend, Lona, Kereztur, Kecze, Magyar Banyabewky, Olah Banyabewki és Kapoztas Zent 
Marton (Thorda vm) birtokbeli részek az egyik nemzetség magszakadása esetén a másikra 
szállnak. (X. 44r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1590. november 25-én kelt oklevelében (849. sz.).

165. 1578. november 12. (f. IV. p. Martini)
Kwssal-i Jakchy Boldizsár (m) tiltja néhai II. János királyt Varssolch (Karazna vm) fele ré-
szének Banffy György (m) részére való adományozásától, a nevezett Banffyt pedig a jószág 
megszerzésétől. (VII. 36v)

166. 1578. november 15. (sab. p. Martini)
Totheori Balázs – leánya: Borbála nevében –, valamint Olnok-i Possa Péter (egregii) – fele-
sége, Menyhart Gáspár leánya: Menhart Dorottya (n) nevében – tiltják Kendi Sándort (m) 
attól, hogy Kechyety László (e) Dengeleg-i (in cottu Zolnok Interiori) részbirtokát – melyet 
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peres úton a maga részére kieszközölt – elfoglalja, a maga részére iktassa és használja. (VII. 
36v)

167. 1578. december 2. (f. III. p. Andreae)
Ozthopan-i Pernyezy István (e) – feleségének: Bettlen Annának (n) előző férjével: Zamosfal-
wa-i néhai Gereofi  Mihállyal (e) közös gyermeke: a kiskorú Zsófi a (n) nevében – tiltakozik 
amiatt, hogy említett Gereofi  Mihály fi ai: András, Mihály és Ferenc (nobiles) birtokjogaikat 
el akarják idegeníteni, ezért tiltja őket jószágaik eladásától, bárki mást azok megvásárlásától, 
valamint bármi módon való megszerzésétől. (VII. 40r–40v)

168. 1578. december 4. (f. V., in Barbarae)
Keozeplak-i Kemery Kristóf (n) – Kemery István és fi a: Lajos terhével is – miután Keozep-
lak-i (Colos vm) birtokrészén lakó jobbágyát: Palbert Boldizsárt fővesztésre ítélték az erdélyi 
tizedek arendatora: Sombor-i/Sombori László (e) – jelenleg az arendator engedelmével 
Kemery János özvegye: Genczy Ilona (n) által lakott – Keozeplak-i udvarházának megroha-
nása (invasionem domus et curiae) miatt, fogott bírák útján egyezséget köt a nevezett Som-
bori Lászlóval, minthogy annak segítségére számít (volens etiam ipse Christophorus Kemery 
ope et auxilio annotati Ladislai Sombori frui et gaudere). Ennek értelmében Sombori nem 
kéri a fővesztési ítélet végrehajtását, amiért Kemery Kristóf néhai Kemery Jánosnak Keozep-
lak-on, Sombori gyümölcsöskertjének végében fekvő gyümölcsösét, továbbá ugyanazon kert 
végében, Thamasffalwa felé, az Almas wize-n levő malomhelyét, valamint – Balogh György 
(pr) házának szomszédságában – ama puszta jobbágytelket, amelyen egykor Perse Tamás 
lakott, haszonvételeivel és tartozékaival együtt örök jogon Somborinak adja, aki ezekért 15 
arany Ft-ot fi zet. Kemery kötelezi magát, hogy ha a törvényes követelők kirekesztenék Som-
borit vagy utódait a nevezett jószágokból, akkor ő vagy utódai az elmarasztalt Palbert Boldi-
zsárt – ha az még életben lenne – a kezére adják, halála esetén pedig kifi zetik annak vérdíját, 
továbbá javaiból adnak 40 Ft-ot, és az említett 15 arany Ft-ot is visszafi zetik. (VII. 42r–43r)

169. 1578. december 5. (f. VI. p. Andreae ap.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Bongarth-i Pystaky Lukácsnak (e) – Co-
losvar-i Barath Péter és János (circumspecti), továbbá Bachy Péter (c) felesége: Katalin és 
Volpharth István (c) felesége: Zsófi a (honestae) nevében előadott – kérésére átírják a magyar 
és szász egyházak lelkészeinek Enied-i zsinatáról (ex honorabili synodo pastorum ecclesia-
rum Hungaricarum et Saxonicarum Eniedini) David Ferenc (v) felesége: néhai Barat Katalin 
részére kiadott pátens oklevelet (74. sz.). (VII. 40v–41v)
Közlés: KvOkl 123–125.

170. 1578. december 12. (XII. Decembris)
Kerekes János és Czhyanady Tamás tiltakoznak amiatt, hogy Geczhy János embere decem-
ber 11-én hozzájuk más disznókat hajtott (nem az volt az dizno), amiért azokat december 
12-én visszahajtatták. (VIII. 35r)
Magyar nyelvű kivonatos bejegyzés.

1578. november 9. – 1578. december 12.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei72

171. 1578. december 17. (f. IV. p. Luciae)
Ghereoffy Mihály a mostohaanyja (noverca) hitbérének törlesztése végett Zwthor-i Nagy 
Miklós, valamint Kalotazentkyraly-i Ispan Péter és Boldizsár (egregii) jelenlétében 150 ma-
gyar Ft-ot kért kölcsön Ispan Gáspártól. Az összeget [1579.] március 3-ig (ad f. III. Carnispri-
vii) kell visszafi zesse, ennek elmulasztása esetén Ispan Gáspár zálogba foglalhatja Eztana 
(Colos vm) birtokbeli részét haszonvételeivel és tartozékaival együtt, kivéve a birtok határá-
ban, a Talpas nevű szőlőhegyen levő, Vincze Benedek (pr) puszta házához tartozó szőlőt. 
(VII. 52v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1579. április 26-i oklevelében (186. sz.), amely szerint Gyerőfi  Mihály a 
saját kezűleg írt eredetijét pecsétjével erősítette meg.

172. 1578. december 17. (XVII. Decembris)
Bothos Ambrus Thusson-i segédbíró (vice judex) bevallása arról, hogy Sormo Antal „eotet 
hytta az nyomra” a Kys Sarmas-i határra, és hívatta a Kys Sarmas-iakat bírójukkal együtt 
vallomást tenni, de azok nem jelentek meg. Sormo Antal esküjében 11 Ft-ra becsülte kárát a 
két tehén [ellopásáért]. Esküjét, melyet „Zent Marton nap elot harmad nappal” hetedmagával 
tett, senki nem ellenezte. Eskütételét követően Sormo Antalnak ellopták újabb két tehenét, a 
nyomot pedig Rosa Imre „zolgabyro legeny” ismét a Kys Sarmas-i határra vitte. Ekkor Sor-
mo Antal ismét esküt tett hetedmagával, és kárát négy és fél Ft-ra becsülte. Az eskütétel alatt 
„az olahok ot ky jottek”, még Ombozy János kenéze: Goncza is jelen volt, és szitokkal illette 
Sormo Antalt. (VIII. 35r)
Magyar nyelvű fogalmazvány.

173. [1578.]
Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajda Remethe-i Kistivadar Luca-nak adományozza a 
Keowar-i várhoz tartozó Kiskeortwelyes (in cottu Zolnok Mediocri) birtokot. (X. 376v)
Említés Báthory Zsigmond erdélyi vajda 1591. november 11-én kelt oklevelében. □ Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 
113. sz. (a dátumot innen vettük át).

174. 1579. január 21. (XVI. d. introduc. et statut.)
A Colosmonostra-i requisitorok jelentik, hogy – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 
1578. május 5-i parancslevelére (132. sz.) – [1579.] január 6-án (in Epiph.) Szwchak-i Syro-
ky Mátyás (n) vajdai ember Márton deák (n) hiteleshelyi tanúbizonyság jelenlétében ellent-
mondás nélkül örök jogon beiktatta Szwchak-i Bachy Mátyást (n) a Szwchak-i (Colos vm) 
részbirtokba haszonvételeivel, tartozékaival és a királyi joggal együtt. — Megjelent szomszé-
dok: Nemesek: Szwchyak-i Bwdai János, Soma-i Somay Lukács és István, továbbá a vajda 
Gyalw-i várhoz tartozó birtokain lakó jobbágyai: Gyalw mezővárosból Kadar Boldizsár bíró 
és Zekely Imre. – Szazfenes-ről Ember Balázs bíró és Zabo Márton. – Lona-ról Hendrik 
Gergely és Warga Tamás. – Wista-ról Bartalius János bíró és Szentkyraly István. – A Colos-
monostra-hoz tartozó Bach-ról Gaczo János bíró és Twros Péter vajdai jobbágyok. – Szwchak-
ról Kabos Kristóf özvegyének, Ombozy Györgyné Bank Margitnak jobbágya: Hwyak Bálint, 
Thomory Pál jobbágya: Barla István. – Mera-ból Lakatos János Coloswar-i ispotálymester 
(magistri xenodochii) jobbágya: Keomyes Albert és előbb Podwinyay Lázár, majd Kemeny 
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Ferenc özvegyének, jelenleg Chereny Pál feleségének: Szentpaly Erzsébetnek jobbágya: 
Nagy Orbán. — Oklevelüket függőpecsétjükkel erősítik meg. (VII. 79r–80r)

175. 1579. február 4. (f. IV. p. Purif. Mariae)
Reche-i Reczhyey/Reczhey Tamás (e) – néhai Kabos Boldizsárnak (n) feleségétől, Bozzassy 
Annától született gyermekei: Simon és Péter nevében törvényes gyámként – vallja, hogy az 
országgyűlés szökött jobbágyok visszavitelére vonatkozó végzései értelmében (iuxta arti-
culorum a dominis regnicolis super reductione fugitivorum colonorum aeditorum) nevezett 
Kabos Boldizsárnak jelenleg Coloswar/Colosvar városában lakó jobbágyát, Gereomonos-
tor-i néhai Koaczhy Gergely (pr) fi át: Nyerges, másként Kovaczhy Mátét (c) apja lakóhelyé-
re, az árvák részére vissza akarta vinni, de többek közbenjárására, továbbá 12 magyar Ft és 
egy nyolc Ft-ot érő új nyereg fejében említett Nyerges Mátét, szavatosságot vállalva mente-
síti a jobbágyi szolgálatok terhe alól, és engedélyezi szabad költözését. (VII. 159r–159v)

176. 1579. február 26. (f. V. p. Matthiae)
Néhai Pestieny István Colosvar-on lakó fi a: István (n) tiltakozik amiatt, hogy Huniad várme-
gye jegyzője: Pesteny Mihály deák és Margay István (nobiles) a Pesten, Pestenica, Rekeche, 
Dumbravicha és Brazova (Huniad vm) birtokbeli részeket kieszközölték maguknak István 
lengyel királytól vagy Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdától, és azokba be is akarják 
magukat iktatni, vagy iktatásuk már meg is történt. Ezért tiltja az említett királyt és vajdát 
ezen jószágok eladományozásától, Pesteny Mihály deákot és Margay Istvánt pedig azok 
megszerzésétől. (VII. 43v–44r)

177. [1579. március 8. előtt]
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda ítéletlevelével utasítja a kolozsmonostori requisitoro-
kat, hogy tartsanak köztudományvételt a felperes Colos vármegyei ispánnak: Czhege-i Was 
Györgynek (e) Zelemery Péter és János (egregii) alperesek ellen folytatott ügyében. (VIII. 
3v–4r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1579. március 14-én kelt oklevelében (178. sz.).

178. 1579. március 14. (sab. p. Invoc.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda parancsára 
(177. sz.), hogy Zopor-i Gyrothy János (e) vajdai ember és Márton deák (n) hiteleshelyi ki-
küldött március 8-án (dom. Invoc.) kiszállt Mehes-re (Colos vm), ahol mindkét fél tanúi kö-
rében vallatást tartottak. Zelemery Péter Mehes-i jobbágya: Tott Illés tudta, hogy „az Nagy 
Alard Ferenc” Mehes-en még azelőtt birtokolt részt, hogy a Bethlen részt megvették volna. 
Nagy Alard Ferenc és Tamassy Bernát együtt vásárolták a Bethlen részt, majd kétfelé osztot-
ták. A Myhalyfy Tamásné által töltetett tavat a „Molnos ton alol” az Alard-ok bírták, azt vi-
szont soha nem hallotta, hogy a Tamasyak Mehes fele részét birtokolták volna, hanem több 
jobbágyuk volt, „es mynden ember jobagyanak nylatt egy arant kyattak”. A vajda Berke-
nyes-i jobbágyának: Laky Menyhértnek az özvegye: Márta emlékezett, hogy a Molnos tó 
alatt levő Soos tavat Alard Ferenc bírta, kendert „aztattunk bele, es az zolgay el vagdaltak”. 
Apaffy Gergely Kathona-n lakó jobbágya: Totth Fábián egykor Mehes-en lakott, akkor az 
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ottani erdőben Tamassy, Myhalyfy, Alard és Erdely részek voltak, az erdő szélében pedig egy 
keveset Sulyok Mátyás is birtokolt. Hasonlóképpen vallottak: Mehes-ről Folty Ferenc job-
bágya: Molnar Balázs, Vas György jobbágya: Zabo János, Zelemery Péter jobbágya: Vas 
Péter, Zelemery Péter jobbágyának: Dessy Mihálynak özvegye: Ágnes, Zelemery Péter job-
bágyának: […] Andrásnak özvegye: Orsolya. – Welker-ről Zelemery Péter jobbágya: Thorsa 
Tamás. (VIII. 3v–4v)
A tanúvallomások magyar nyelvűek.

179. 1579. március 15. (dom. Remin.)
Adamos-i néhai Balatfy Farkas leányának: Katalinnak (n), néhai Capitan György (e), majd 
Zopor-i néhai Swlyok Imre (e) erdélyi kancellár özvegyének ez utóbbi férjével közös gyer-
meke: Swlyok Ferenc (n) életkorát kilenc évben állapítják meg. A gyermeket az asszony 
servitora: Kende László vitte a hiteleshely elé. (VII. 44r)

180. 1579. március 25. (f. IV. p. dom. Oculi, in Annunc. Mariae)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy a betegsége miatt előttük megjelenni kép-
telen Ratoth-i Gyulaffy László (m) kérésére [1579.] március 24-én Márton deák és Balasfy 
Ambrus (nobiles) [requisitor] társaik kiszálltak Wyczhey János (c) Koloswar-i házához, ahol 
Koloswary Bálint, Wolphard István, Keomyes Ferenc (circumspecti) városi esküdtek és má-
sok jelenlétében Gyulaffy László megerősítette 1578-ban tett és a helyszínen bemutatott ma-
gyar nyelvű végrendeletét (130. sz.), melyet a requisitorok oklevelükbe foglaltak. (VII. 
44r–47v)

181. 1579. április 6. (f. II. p. dom. Judica)
[A kolozsmonostori] requisitorok néhai Zakani Imre (n) özvegye, jelenleg Coloswar-i Nagy 
Gáspár (n) felesége: Zegedy Anna (n) részére átírják azt az 1577-ben kelt oklevelet (116. sz.), 
amely szerint férjétől elválasztották. (VII. 47v–48r)

182. 1579. április 9. (Albae Iuliae, f. V. p. Judica)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdának Sard-i Haczhoky Márton (e) felesége: Buday 
Katalin (g) alperes érdekében és Koaczhyoczhy Farkas (m) tanácsúr és kancellár ellenében 
köztudományvételt elrendelő ítéletlevele, amely a március 15-től (ad Remin.) tartott törvény-
kezési szakaszon kelt. (VIII. 5r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1579. június 7-én kelt oklevelében (197. sz.).

183. 1579. április 9. (f. V. a. Palmarum)
[A kolozsmonostori] requisitorok bizonyítják, hogy a Coloswar-on betegágyban fekvő Ra-
tott-i Gywlaffy/Ghywlaffy László (n) kérésére ketten közülük, úgymint Márton és Ambrus 
deákok (nobiles) április 9-én kiszálltak Viczey János (c) Coloswar-i házához, ahol felvették 
Gywlaffy tiltakozását, amely szerint betegsége miatt április 12-én (dom. Palmarum) nem 
tudja letenni Közép-Szolnok (Zolnok Mediocris) vármegye alispánjai és szolgabírói előtt 
Walkai Miklós (e) elleni esküjét az Akos (in Zolnok Mediocri) mezővárosi Dragos Teodor 
(pr) ügyében. (VII. 48r–48v)
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184. 1579. április 10. (in Zawa, f. VI. a. dom. Palmarum)
Kide-i Horwat Lőrinc (n) és a Bothaza-i egyház lelkésze (pastor): Sarospatak-i Lukay Kele-
men fogott bírák előtt egyfelől Zawa-i Almadi Gáspár (e), másfelől Zent Egyed-i Botos And-
rás (n) egyezséget kötnek [egy bizonyos Zilkerek-i jószágról]. (IX. 53r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1585. november 2-án kelt oklevelében (508. sz.).

185. 1579. április 23. (in vig. Georgii)
Néhai Gerendi Mártonnak (n) feleségétől, Dorottyától (n) – aki jelenleg Illyefalwa-i Chwka 
János (n) felesége – született leánya, előbb Colosmonostor-i Zeoch Jakab (c) özvegye, most 
Coloswar-i Lőrinc (c) deák felesége: Gerendi Sára (h), valamint rokona (consobrina), Illye-
falwa-i Perecheni Pálnak (n) Márta nevű feleségétől született leánya: Katalin (h) – aki Colos-
war-i Pajzsgyártó (Clypearius) Mihály (c) felesége – tiltakoznak a szüleik által Coloswar-i 
néhai Wrbeger Gergely (c) özvegyével: Zsófi ával (h) bizonyos gyámságról és egyéb ügyek-
ről titkon megkötött egyezség ellen. (VII. 52r)

186. 1579. április 26. (dom. Conduc. Pasc.)
Kalota Zentkyraly-i Ispan Gáspár (n) és Inaktelke-i néhai Ghereoffy/Gereoffy Mihály (e) fi a: 
Mihály (e) vallják, hogy miután Ghereoffy korábban bizonyos összeget kölcsönzött Ispan 
Gáspártól, melyről levelet (171. sz.) is kiállított, a kölcsön visszafi zetési határidejének lejár-
tával Ispan az Eztane-i birtokrészt magának foglalta. Most Ghereoffy szükségeitől kénysze-
rítve 100 magyar Ft-ot kér kölcsön újból Ispan Gáspártól ugyanazon lekötött jószág terhére 
(ratione eiusdem portionis) úgy, hogy zálogba veti a Talpas nevű szőlőhegyen telepített 
(plantata) szőlőjét is. Ghereoffy a zálogosítás idejére szavatosságot vállal, de kiköti, hogy a 
jószágokat 250 Ft-ért saját pénzén bármikor visszaválthatja, Ispan pedig, ha kezéből azokat 
nem akarná kiengedni, ezen összeg kétszeresén maradjon. (VII. 52v–53r)

187. 1579. május 2. (sab. p. Phil. et Jac.)
Zentegyed-i Gergely deák (e) jogügyigazgató – Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajda nevé-
ben – Zava (Doboca vm) birtok fele részét haszonvételeivel és tartozékaival együtt örök jo-
gon elcseréli Zava-i Almady Gáspárral (e) és feleségével, néhai Zylvassy András (e) leányá-
val: Zsófi ával (g), Almady-nak a Zylkerek-i (in Zolnok Interiori), feleségének pedig a 
Bonczhnyres-i és Totfalu-i (Doboca vm) jószágaiért, azok tartozékaival és haszonvételeivel 
együtt. Zsófi a asszony a Bonczhnyres határában levő Molnosto nevű halastavát is átengedte 
ugyanazon a zálogjogon, amellyel ő azt eddig 40 Ft-on Szylvassy Ferenctől (e) bírta, kikötve, 
hogy a vajdának a tó karbantartására tett költségeit (in dicta piscina in posterum aedifi caverit) 
a jószág kiváltói megtérítik. Végül mindkét fél szavatosságot vállalt. — Az oklevél privilégi-
umként kelt. (VII. 48v–49v)

188. 1579. május 2. (sab. p. Phil. et Jac.)
Zentegyed-i Gergely deák (e) visszavonja ama tiltását, melyet néhai Vas Boldizsár (e) gyer-
mekének: Was Györgynek (n) nevében is akkor tett, amikor Zava-i Almady Gáspár (e) be 
akarta magát vezettetni Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdától más jószágaiért cserébe 
kapott (187. sz.) Zava (Doboca vm) birtok fele részébe. (VII. 49v)
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189. 1579. május 2. (sab. p. Phil. et Jac.)
Balog Barabás (e) Gyalw-i várnagy (castellanus) minthogy az erdélyi vajda utasítására Len-
gyelországba indul István lengyel király hadjáratába (in expeditionem Polonicam), és hogy 
jószágai, míg a hadban távol lesz, ne maradjanak gazdátlanul, Zaproch és Wyfalw (in cottu 
Zolnok Interiori) birtokbeli részeit és nemesi udvarházát azok haszonvételeivel és tartozéka-
ival, nevezetesen az allodiumokkal (allodiaturis universis), ökrökkel, tehenekkel és nyájak-
kal Thorda vármegye ispánja, Keczeleczki Szilwassi/Zilwassy Imre (e) védelmére és gond-
jaira bízza. Ugyanakkor, mivel Zilwassy többször is segítségére volt, és bizonyos összegű 
arannyal őt kisegítette, a nevezett jószágokat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 500 
magyar arany Ft-on nála inskribálja úgy, hogy ha épségben visszatér, részbirtokait ezen ösz-
szeggel visszaveheti, de ha a harcokban elesne, akkor azok örökké Zilwassy kezén maradja-
nak, és azokból örökösei csak az 500 arany Ft-ot letéve rekeszthetik ki. (VII. 50v–51r)

190. 1579. május 3. (dom. Miseric.)
Coloswar-i néhai Bornemyza János (c) fi a: János (n) Colosvar-on a Magyar vchya-ban, öccse 
(fr. natu minor): Bornemyza Tamás (n) és Borbély (Barbitonsor) Márton (c) épületeinek 
szomszédságában levő kőházát 250 magyar Ft-on zálogba adja Zenthmihaltelke-i Tompa 
Istvánnak (e) azzal a megkötéssel, hogy azt a zálogösszegért bármikor visszaválthatja, de ha 
Tompa a házra még épít (aedibus illis supraaedifi caret), költségeit megtéríti. (VII. 49v–50r)

191. 1579. május 3. (dom. p. Phil. et Jac.)
Szentpali/Zentpali János (e) 150 Ft-ot kölcsönöz Zentmihalytelke-i Tompa Istvántól (e), amit 
ha szeptember 29-ig (ad Michaelis) nem tudna megtéríteni, Tompa zálogul foglalhatja magá-
nak Hidalmas-i (Doboca vm) részbirtokát. Zentpali János a zálog idejére szavatosságot vál-
lal. (VII. 50r)

192. 1579. május 3. (dom. Miseric.)
Zent Mihalyfalwa-i néhai Zabo, másként Deák (Litteratus) Antalnak (n) feleségétől: Cheh 
Borbálától (n) született fi a: Reod-i Zabo Ferenc (n) a lengyel hadjáratra (expeditionem Polo-
nicam) készülődvén, Reod-ön (Colos vm) az Olahfelek-i Tamás (pr) és gyermekei által lakott 
jobbágytelkét haszonvételeivel és tartozékaival együtt, továbbá ottani részét, úgymint a ne-
mesi udvarházból a fűthető és boltozatos szobát (hypocausto et camera) 24 Ft-on zálogba veti 
néhai Bachy Pálnak (n) nevezett Cheh Borbálától (n) született fi ánál: Szwchak-i Bachy Má-
tyásnál (n) úgy, hogy a jószágokat a zálogösszeggel bármikor visszaválthatja. Zabo Ferenc és 
testvére (fr): István megtérítik Bachy Mátyásnak az udvarház javítására tett költségeit, és ha 
testvéreik: Somay Lukácsné Orsolya, Gereczy Jánosné Sára, Chuch-i Halaz Zacheus felesé-
ge: Anna, Zekely Miklósné: Erzsébet a nevezett udvarházban levő részüket készpénzben 
kérnék, Bachy Mátyás megelégíti őket, minthogy őt abból öt Ft-ot érő rész illeti. Ha pedig 
Zabo Ferenc a háborúban elesik, Bachy egyenlően osztozzon meg testvérével az udvarházon 
kívüli minden jószágon. Végül Zabo Ferenc minden említett ügyében, valamint mostohaany-
jánál, jelenleg Nagy György (n) feleségénél: Magyary Erzsébetnél (n) levő oklevelei vissza-
szerzésére gondviselőjének (plenipotentem ac curatorem) Bachy Mátyást vallja. (VII. 
74v–75r)



77

193. 1579. május 3. (dom. p. Phil. et Jac.)
Zenthmihaltelke-i Tompa István (e) a Topa-i (Colos vm) Tompa resz nevű jószágából a Dryn-
ches Vasile, Crecul Ioan, Sypos László, Lupsa Pestel, Forgachos Márk, Sypos György, For-
gach János, Tatul Petru, Sypos János, Sypos Mihály, Zakalos Lukács, Kozma Tamás, Groza, 
Tatul Mihai, valamint Drynches Ioan által lakott 15 jobbágytelkét cserébe örök jogon átenge-
di Zentpal-i Zentpaly Jánosnak (e), annak Berend, Borozlotelke és Zenthmihaltelke (Colos 
vm) birtokbeli részeiért, haszonvételeivel és tartozékaival együtt. A Tompa resz nevű birtok-
részen fekvő tartozékokat és minden egyebet, ami a jobbágyoknak szükséges, Tompa és 
Zentpaly a jobbágyaik között azok szokása szerint két egyenlő részre osztják, Zentpaly pedig 
jószágaiból nem engedi át Gwrszo nevű Zenthmihaltelke-i jobbágyát házával és az ahhoz 
tartozókkal együtt, azt ugyanis előbb Podvynay Lázár, majd Kemeny Ferenc özvegye, most 
Czyereny Pál (e) felesége: Zentpaly Erzsébet (n) bírta eddig, majd elzálogosította Tompa 
Istvánnál. Ha Zentpaly ezen jószágot peres úton meg tudja szerezni, akkor hasonló módon 
elcseréli Tompa-val. Borozlotelke-n szintén magának tart fenn 40 hold szántóföldet, amelyet 
mindenkor felszánthat és használhat. Végül mindkét fél szavatosságot vállal. (VII. 51r–51v)

194. 1579. május 13. (f. IV. p. Iubilate)
A Cracco-i vár főprefectusa (arhiprefectus): Maliczhkowczhky Polyak Mihály (e) és Zava-i 
Almady Gáspár (e) megerősítik ama egyezségüket, amelyet korábban Polyak Mihálynak a 
Zava (Doboca vm) birtokbeli részbe való iktatása elleni tiltakozás ügyében fogott bírák előtt 
kötöttek, s amelyről a közbírák oklevelet is kiállítottak. Megismételve az abban foglaltakat, 
az alábbi szerződést kötötték: Almady Gáspár a nevezett részbirtok iktatásakor tiltást tett ama 
ház, udvar és gyümölcsös iktatása ellen, amelyben jelenleg Polyak Mihály jobbágya: Phylep 
Ferenc lakik, minthogy az, állítása szerint, a Kabos rez-hez tartozik, de a nevezett házhoz 
tartozó szántóföldek és többi tartozékok iktatását nem tiltotta. Ugyanakkor tiltakozott a Ha-
sas to és Molnos to nevű halastavak negyedrészének iktatása ellen is, mivel Polyak Mihály 
Zava birtok negyedrészét birtokolta, valamint egészében eltiltotta a Keozepto nevű tó iktatá-
sát. A szerződés értelmében mindkét fél leteszi összes – akár egymás közötti, akár jobbágya-
ik közötti – perét, Almady Gáspár pedig elengedi a mentesítő oklevélben kiszabott 408 [!] Ft 
teher kifi zetését (integrum onus litterarum absolutionalium nimirum suam ac judiciariae par-
tis partim sibi a directore concessam in summa quadringenta octo fl orenos faciendo), és visz-
szavonja a Philep Ferenc (pr) házára és a nevezett halastavakra vonatkozó tiltásait, a Molnos-
to fölött levő Keozepto nevű halastavat pedig Polyak Mihálynak engedi át. Polyak Mihály a 
nagy irtványföldből (ex terra magna extirpatitia) saját részét, amely Almady háza fölött nyu-
gatra húzódik, és amelyet a határigazításkor kapott, de mégis elcserélte Almadyval Elekes 
István és Nagy István irtványaiért, úgyszintén Nagy István irtványföldjéért, Almádynak adja. 
A nevezett Elekes István irtványát Almady Polyaknak engedte át. A többi irtvány, ház körüli 
és a határban levő kert (hortique domi vel ruri habiti) pedig – akár a sajátjuk, akár jobbágya-
iké – maradjon jelenlegi állapotában. Polyak Mihály Almady jobbágyainak: Fabian Lőrinc-
nek, Philep Balázsnak és Polgar Lukácsnak irtványait – amelyek a határigazításkor neki ju-
tottak, és azokért fi zetniük kellene – átengedi a nevezett jobbágyoknak. Az összes vetés, 
amelyeket ebben az évben a jobbágyok a másik földjén végeztek, annak jut, akié a határiga-
zítás után a föld lett, s azt szabadon begyűjtheti, Almady viszont ebben az évben beszedheti 
terményét ama földekről, amelyek Polyaknak jutottak. Polyak Mihály lemond – a negyedré-
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sze okán remélt – Hasasto és Molnos to halastavakbeli jogairól Almady javára, aki átengedte 
neki a Keozepto nevű halastavat, hogy azt annyira töltse fel, amennyire akarja, Almady pedig 
megkapta Nagy István (pr) irtványát. Ha a nevezett tó vize elöntené Almady körülötte fekvő 
kaszálóját és földjeit, akkor a halakat Polyak Mihály neki adja. Az ezutáni határvitákban a 
döntést négy olyan férfi ra bízzák, akik a határigazításkor az ítélőmesterek előtt esküt tettek. 
Végül mindkét fél szavatosságot vállal úgy, hogy ha bármelyik nem tudná a másikat birtoká-
ban megvédelmezni, azonos értékűvel kárpótolja, a szerződés megszegője pedig 100 magyar 
Ft-on maradjon, és rövid törvényszakra idézzék (ad brevia judicia evocari possit). (VII. 
55v–57r)

195. 1579. június 5. (Albae Juliae, f. VI. p. dom. Exaudi)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda bizonyítja, hogy az 1577. október 25-től tartott erdé-
lyi terminus alatt (instante scilicet termino celebrationis judiciorum octavi diei festi beati 
Lucae evangelistae… ad quem videlicet terminum universae causae dominorum et nobilium 
regnicolarum Transsilvanensium ab obitu serenissimi principis domini domini quondam Lu-
dovici regis Hungariae etc. piae memoriae ex publica eorundem constitutione adiudicare 
solitae per nos generaliter fuerant prorogatae) november 19-én (f. III., in Helizabet virg.) 
ügyvédvalló leveleivel és perhalasztó ítéletlevele értelmében megjelentek ítélőszékén egyfe-
lől a felperes fi skális director: Zent Egyed-i Gergely (e) deák nevében Radwanczi Márton – 
mely felperesre a szebeniekről háramlott e per (causa praesens a dominis Saxonibus Cibini-
ensibus est condescensa) –, másfelől Gereomonostra-i Rado Mihály az alperesek, úgymint 
Enyed-i Barany János (e) és néhai Zegedy Ferenc (e) deák özvegye: Bako Katalin (g) nevé-
ben. Miután Barany Pétert, Gald-i Mindzenthi Ferenc deákot, valamint néhai Enyed-i Márton 
deák özvegyét, jelenleg Cracer Lukács (discretus) feleségét: Annát (nobiles) a perből kibo-
csátották (de presenti caussa exmissis), a felek bemutatták az említett perhalasztó ítéletleve-
let (119. sz.), majd a felperes ügyvédje az oklevelek bemutatását kérte. Erre az alperesek 
ügyvédje bemutatta II. János választott király 1565. szeptember 26-i oklevelét (55. sz.) Ba-
rany Jánosnak, valamint házának nemesítéséről és mentesítéséről, ezzel szemben pedig a 
felperes ügyvédje bemutatta István lengyel király átírásában a nevezett elhunyt király 1562. 
szeptember 1-én kelt oklevelét (47. sz.) a felperes [enyediek] kiváltságairól, és arra hivatkoz-
va, hogy privilégiumuk korábban kelt az alperesek oklevelénél, kérte, hogy a mezővárosban 
házzal vagy örökségekkel rendelkező nemeseket és kiváltságoltakat is vessék alá a saját ki-
váltságlevelükben felsorolt feltételeknek (indifferenter omnes nobiles ac exemptos in prae-
dicto oppido Enyed domos et alias haereditates habentes ad omnes conditiones articulatim in 
privilegiis actorum specifi ce expressas de facto observando adstringi necesse esset). Az alpe-
resek ügyvédje ezzel szemben előadta, hogy a felperesek nevezett mezővárosa nem volt sza-
bad [királyi] város, és most sem az, minthogy Erdély fejedelmei Enyed-et egészben vagy 
részben annak adományozták, akinek akarták (non fuisset neque ad praesens esset libera ci-
vitas, si quidem principes huius regni Transsilvaniae pro tempore constituti ipsum oppidum 
Enyed alias partim, alias vero totaliter iis, quibus voluissent, donassent et contulissent), aho-
gyan az alpereseket is bizonyos szabadságokkal felruházták, és némely szolgálatok alól fel-
mentették, minthogy ezt jogukban állott megtenni, az alperesek pedig nemesi kiváltságaikkal 
szabadon élhetnek. A vajda, miután kikérte ítélőmestereinek és ítélőszéki ülnökeinek taná-
csát, úgy ítélt, hogy a felperesek által bemutatott privilégium nem az Enyed mezővárosban 
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lakó kiváltságoltakra és nemesekre, hanem az idegen nemesek betelepülésére vonatkozott 
(litterae privilegiales… non de exemptis vel nobilibus in eodem oppido Enyed per principes 
creatis et degentibus, sed de condescensione solummodo extraneorum nobilium in pretactum 
oppidum Enyed loqui et sonere dinoscebantur), és emiatt a felperesek nem kényszeríthetik a 
privilégiumukban foglalt feltételek teljesítésére a mezővárosban lakó nemeseket és kiváltsá-
goltakat, hanem csak azokat az idegeneket, akik e privilégium kiadása után beköltöznének 
(conditiones illae nobiles solummodo extraneos post emanationem privilegiorum actorum 
ipsorum in oppidum Enyed condescentes, si qui existunt vel futuri sunt… ac per eosdem de 
facto observari debere), a mezővárosban lakó nemes és kiváltságolt alperesek pedig privilé-
giumaikban adott nemességükkel és kiváltságaikkal szabadon élhetnek. Az ítélettel elégedet-
len felperesek a személyes jelenlétre fellebbeztek (causam hanc… in solius nostri persona-
lem presentiam per viam appellationis provocaverant), a per pedig halasztásokkal az [1578.] 
október 25-től tartott törvényszakra került (ad terminum celebrationis judiciorum octavi diei 
festi beati Lucae evangelistae anno immediate transacto… ad quem videlicet terminum uni-
versarum causarum de sede nostra judiciaria in solius nostri presentiam appellatarum revisi-
ones et determinationes per nos generaliter fuerant prorogatae), ahol október 27-én (f. II. p. 
Demetrii) a vajda, tanácsurai és más jogtudók, valamint nemesek előtt az ügyet Vysselen-i 
Miklós (e) ítélőmester adta elő, majd az ítélőmesterek és ítélőszéki ülnökök korábbi ítéletét 
helybenhagyták. A döntéssel elégedetlen felperesek a vajdától új ítéletet elrendelő levelet 
eszközöltek ki, és ezzel Galthewy Gergely és Galtheo-i Potok Gábor (nobiles) által nyolcad-
napra, a következő erdélyi terminusra a kúriába idéztették az említett Barany János és Bako 
Katalin alpereseket. E nyolcadnapról a per halasztásokkal a jelenlegi március 15-től kezdődő 
erdélyi terminusra jutott (a quo quidem octavo die causa praesens diversis prorogationum 
cautelis intervenientibus ad praesentem terminum celebrationis judiciorum diei dominicae 
Reminiscere novissime praeteritae, ad quem videlicet terminum universae causae dictorum 
dominorum Transsilvanensium ex publica eorum constitutione adiudicari solitae per nos ge-
neraliter fuerunt prorogatae dilative devenerat), melyen április 7-én (f. III. p. Judica) a felpe-
resek nevében – a vajda új ítéletet elrendelő levele és az erre kelt jelentés értelmében – meg-
jelent Ipp-i Borsolo János (n), és elmondta, hogy azért kértek új ítéletet az ügyben, mert 
ügyvédük a korábbi ítélethozatalkor fi gyelmetlenségből és tudatlanságból elmulasztotta ér-
veit és válaszait előadni, nevezetesen azt, hogy Barany János alperes a felperesek mezőváro-
sába úgy telepedett meg, hogy az Enyed oppidumban lakó többi közrendűhöz (plebei et oppi-
dani) hasonlóan az Enyed-i bíró bíráskodását elfogadta, a közterheket és szolgálatokat pedig 
azokkal együtt viselte (semper judicatui judicis Enyediensis stetisset, paruisset et obtempe-
rasset, census ordinarius more caeterorum oppidanorum dedisset, servicia ac onera commu-
nia aequaliter cum oppidanis subisset atque portasset). Miután [a felperesek] az elhunyt ki-
rály általuk bemutatott engedélyezőlevelét kieszközölték, Barany János ezt nem vette 
tekintetbe, hanem annak sérelmére magát megnemesíttette és kiváltságoltatta (contra for-
mam preiudiciumque et derogamen litterarum annuentionalium se nobilitari et eximi pro-
curasset, quod facere nequamque potuisset); arra az ítéletre pedig, amely szerint a nevezett 
engedmény azokra a nemesekre vonatkozott, akik az oklevél kelte után telepednének meg, a 
felperesek ügyvédje azt válaszolta, hogy ámbár úgy lehet (dato sed non concesso), de Barany 
János ismerte az engedélyezőlevelet, és annak kelte után nemesíttette meg magát, ez pedig 
azt jelenti, hogy akkor is, ha kintről jött a mezővárosba, a közös terheket viselnie kell, egyéb-
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ként a közös kedvezményekkel sem élhet (omnia publica atque comunia onera cum ipsis 
oppidanis subire facereque et exequi teneretur, alioqui publicis commoditatibus juxta conti-
nentiam annuentionalis ut careat necesse est); ami pedig néhai Zegedy Ferenc deák özvegyét: 
Bako Katalint illeti, választ akkor adnak, amikor az a nemesítéséről és kiváltságolásáról kiál-
lított privilégiumait bemutatja. Minthogy ítéletet hozni az alperesek okleveleinek bemutatása 
nélkül nem lehetett, ugyanazon a napon, április 7-én az alperesek ügyvédje bemutatta a Ba-
rany János Enyed mezővárosban vásárolt házának kiváltságolásáról és nemesítéséről kiadott 
korábban már említett oklevelet és a nevezett Bako Katalin ugyanott levő házának kiváltsá-
golásáról 1577. június 1-én kibocsátott oklevelet (91. sz.), melyek ellen a felperesek ügyvéd-
je által felhozott kifogásokat elvetették, majd az ítélőmesterek és ítélőszéki ülnökök tanácsá-
ból [a vajda] úgy döntött, hogy az alperesek a nekik adott kiváltságok értelmében a közterhek 
viselésére nem kötelezhetők az alábbi feltételek értelmében. A most Enyed-en levő nemesek 
és a később nemesítettek, valamint utódaik és örököseik birtokrészük arányában kötelesek a 
törvényesen járó tizedet vagy más szokásos fi zetséget (decimas justas et solitas aut aliam 
consuetam solutionem) a papnak beszolgáltatni, és úgyszintén birtokrészük arányában elké-
szíteni a „porgolat”-nak nevezett kerítéseket (sepes etiam sive indagines). Enyed lakosaival 
való pereiket a mezőváros bírája és esküdtjei előtt kezdjék, ahonnan a szokásos bíróságra 
fellebbezhetnek (ad locum ipsorum interrogationis solitum provocare posse et valere), ha 
pedig a mezővárosiak örökségek okán vagy más ügyben a nemesekkel pereskednének, azt a 
jog előírása szerint (servatis de iure servandis) a vajda vagy azon vármegye előtt tehetik, 
melyben az örökségek vannak (coram nobis aut comitibus, vice comitibus et judicialium illi-
us comitatus parochialibus, ubi scilicet et in quibus comitatibus haereditates haberentur). Ha 
a felek ezek ítéletével nem elégednének meg, akkor az ügyben – a nemesek régi szokása 
szerint – a kúriába fellebbezhetnek felülvizsgálatra, ahonnan a per újratárgyalását elrendelő 
levéllel újból a vármegye elé vihetik ügyüket (causam ipsam cum tota serie vel particulatim 
post fi nalem decisionem in curiam nostram more antiquitus observate inter nobiles usitate, 
provocare et appellare, ibidemque revideri et discuti facere, et per litteras remissionales rur-
sum eandem causam in presentiam comitum, vice comitum et judicum nobilium reducere, 
ibique terminari debere), ha viszont a mezővárosiaknak az ott lakó nemesek szolgálóival 
(famulis et servitoribus) lenne dolguk, azokkal a vármegye szokása szerint járjanak el. A 
nevezett nemesek pedig vessék alá magukat az erdélyiek törvényeinek és bírósági eljárásai-
nak, a hadjáratokban személyesen vegyenek részt (iidem nobiles processibus judiciorum et 
legibus dominorum Transsilvanensium sese accomodare, in expeditionibusque generalibus 
personaliter… more militare interesse… debeant), ha viszont valamelyikük maga helyett – az 
eddigi szokás szerint – zsoldost vagy servitort állítana hadba, azt addig tartsa fenn, amíg a 
többi országlakos is törvény szerint köteles, ellenkező esetben az ispán tudassa erről a vajdát 
és utódait, és az ilyen nemes privilégiumlevelét érvénytelenítik (iidem nobiles contrarium 
facere non formidaverint et comites parochiales sic factum esse evidentibus testimoniis de-
prehendere… potuerint nobis et successoribus nostris signifi care teneantur, et eo facto litterae 
privilegiales talis nobilis invigorosae et viribus cariturae maneant). A nemesek a mezőváros-
ban és nem azon kívül levő házaik szükségletére a közös erdőket szabadon használhatják, a 
tilalmasból viszont házuk építésére csak akkor vághatnak, ha erre a mezőváros bírájától en-
gedélyt kapnak, aki viszont köteles nekik – szükségük szerint – fát adni. A mezőváros szőlő-
hegyéről származó boraikat, akár a többi lakos, szabadon kimérhetik, de az idegen borokat 
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– Enyed szabadságai és szokásjoga ellenére – nem hozhatják be, és nem mérhetik ki. Ha vi-
szont a bíró és az esküdtek – bor hiányának okán – a mezőváros többi lakosának az idegen 
borok behozatalát engedélyeznék, akkor a nemesek is bármilyen fi zetség nélkül behozhatnak 
és kimérhetnek, és kocsmájuktól (a taberna ipsorum nobilium) ne tiltassanak el. A bíró és az 
esküdtek ahogy a többi lakossal, úgy a nemesekkel is tanácskozzanak (conventum habere), 
és tűz esetén az égő házak eloltásában és bármilyen más szükségükben keresztényi módon 
egymást segítsék. A nemesek pedig a hetivásárokon, sokadalmakon és az őrségeken régóta 
érvényben levő rendszabályokat és szokásokat ne szegjék meg, hanem nemesi kiváltságaik 
megőrzésével mindenben szomszédként és barátként segítsenek és szolgáljanak. Ezzel az 
ítélettel elégedetlen felperesek a személyes jelenlét elé fellebbeztek (in solius nostri praesen-
tiam provocare curaverant), a pert [1579.] június 3-án (ad f. IV. p. dom. Exaudi) tárgyalták, 
mely időpontra az ítélőszékről a személyes jelenlétre fellebbezett ügyek tárgyalását halasz-
tották (ad quam universarum causarum de sede nostra judiciaria in solius nostri praesentiam 
provocatarum discussiones et determinationes per nos generaliter fuerant prorogatae). Ekkor 
a vajda némely tanácsurainak, jogtudó férfi aknak és nemeseknek tanácsát kikérve és a pert 
Wysselen-i Miklós (e) ítélőmester előadásából megismerve ítélőmestereinek és ülnökeinek 
korábbi ítéletét mindenben jóváhagyta, és a felpereseknek, úgymint az Enyed mezővárosiak-
nak örök hallgatást (perpetuum silentium) parancsolt, csupán azt téve hozzá, hogy a mezővá-
rosi nemesek vásárolt vagy zálogos örökségeik kapcsán – kivéve azokat a házakat és öröksé-
geket, melyeket kiváltságleveleik megneveznek – pereiket a többi mezővárosi lakoshoz 
hasonlóan az Enyed-i bíró és esküdtek előtt folytassák. — Az oklevelet a bírósági pecséttel 
megerősítve állítja ki az alperesek részére. (XV. 223r–227r)
Rongált, nehezen olvasható ái a kolozsmonostori requisitorok 1604. február 9-i oklevelében, amely szerint enyedi 
Berzi István Fehér vármegyei jegyző által bemutatott eredetije privilégiumként kelt.

196. 1579. június 6. (VI. Junii)
Colosvar-i néhai Posztómető (Pannicida) István deák (n) gyermekének: Istvánnak (n) gond-
viselője (curator): Debrecen-i Zygyartho András (n) ellentmond annak az egyezségnek, ame-
lyet a nevezett gyermek gyámjai (tutores): Colosvar-i Kalachsyteo Ferenc és néhai Geletych 
István deák (circumspecti) kötöttek a nevezett Istvánt illető anyai harmadról (ex parte mater-
nae tercialitatis). Egyúttal érvénytelennek nyilvánítja a szerződést. (VII. 52r)

197. 1579. június 7. (VIII. d. communis inquisit. et attestat.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 1579. április 
9-i parancsára (182. sz.), hogy május 31-én (dom. Exaudi) Soma-i Somay Lukács (n) vajdai 
ember és Colosvary Márton deák (n) hiteleshelyi tanúbizonyság kiszálltak Obuda/Oh Bu-
da-ra vagy Buryanos/Burianos Buda-ra, Dios-ra és Keolesmezeo/Keolesmezo-re (Colos 
vm), ahol a szomszédok jelenlétében tanúvallomásokat vettek fel. A tanúk többsége szerint 
Haczhoky Mártonné Katalin asszony a nevezett jószágok negyedrészét birtokolta leány-
negyedként. Buday, másként Teorok/Torok Imre Tótországból érkezett többedmagával Bu-
ryanos Buda-ra, ahol Komyaty Péter jobbágya: Dezmas Benedek házában szállott meg. 
Komyaty Péter és atyafi a: Teorok Imre közösen kezdtek pert Tomory Jánosnéval, aki azelőtt 
Buday Nagy Gergelynek volt felesége; „Maylat ideyeben” meg is nyerték a pert, és felosztot-
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ták a jószágot. A jelenleg Haczhoky Mártonné által bírt részt akkor Nagy Gergelyné birtokol-
ta. Többen tudták, hogy János király idejében, „mykor az had oda be Barczhasagban vala”, 
Buday Barnabás fi a: Ferenc Ferdinánd pártjához, Teorok Bálinthoz csatlakozott, és a harcban 
elesett. Ezután Sardy Nagy Gergely, másként Buday Gergely Buday Ferenc hűtlensége okán 
kieszközölte János királytól a jószágot, és haláláig birtokolta. Halála után özvegyét Tomory 
János vette el. Néhány tanú megmutatta néhai Teorok Imre Buda-i házát, melyben jelenleg 
Zabo György (n) lakik, azzal szemben pedig azon puszta ház és épületek nélküli telek talál-
ható, amelyet – szüleik elmondása szerint – néhai Kovaczhoczhy János (e) akkor kapott, 
midőn Erdélybe érkezett, s amely [azelőtt] Buday Pál fi a: Barnabás fi a: néhai Buday Ferenc 
(e) birtokában volt. — A vallomást tevő tanúk nevei: Nemesek: Dios-i Lengyel György, Ma-
gyar Nadas-i Thomory Lukács, előbb Adorian Mihály, majd Nagy Pál (nobilium) özvegye: 
Dios-i Buday Margit, Dios-i Buday Balázs, Dios-i Horvath László (n) felesége: Dorottya (n). 
– Burianos Buda-ról Teorok Mihály jobbágya: Nagy Albert és Tompa István jobbágyának: 
Fekete Andrásnak özvegye: Erzsébet. – Dios/Deos-ról Haczhoky Lajos jobbágya: Saygo 
Menyhért, Tompa István jobbágyai: Tott János, Fekete Gáspár, Kun Menyhért, Buday Ferenc 
jobbágya: Dyenes Demeter, Zabo György jobbágya: Kys Péter. – Sard-ról Zentpal-i Zentpaly 
János jobbágya és szabadosa (libertinus): Czhyereh Gergely, másik jobbágya: Paztor Ger-
gely, Mihály deák feleségének: Buday Zsófi ának (n) jobbágya: Gal Kelemen. A nevezett 
Saygo Menyhért vallomása ellen Koaczhoczhy Farkas (m) kancellár és tanácsúr nevében 
tiltást tett Torday Kelemen (n) nagyobb kancelláriai íródeák. — A parancslevelet pecsétfővel 
(capite sigilli nostri) megerősítve visszaküldik. (VIII. 5r–7r)
Magyar nyelvű tanúvallomásokkal.

198. 1579. június 15. (f. II. p. Trinit.)
Nagy Meregyo-i néhai Karandy Jánosnak (n) feleségétől, néhai Pap István leányától: Mártá-
tól (n) született fi a: Karandi, másként Mihul Mátyás (n) a Nagy Meregyo-n (Colos vm) lakó 
Sywket Teodor nevű jobbágyot feleségével, gyermekeivel, házával, továbbá haszonvételei-
vel és tartozékaival együtt az apai javakból járó leánynegyed címén örök jogon nővérének (s. 
cout. natu maiore): Margitnak vallja, akit a hiteleshelyen férje: Nagy Meregyo-i Bad Avram 
képviselt. Egyúttal vállalja, hogy ezen jószág birtokában anyjával: Mártával és testvérével 
(fr. cout): Mihállyal szemben saját költségén megvédelmezi. (VII. 53r–53v)

199. 1579. június 22. (f. II. a. Nat. Ioan.)
Keozeplak-i Kemery Kristóf (e), hogy ne tűnjön hálátlannak hitelezői szemében, akiknél a 
gabona drágasága idején tartozásokat halmozott fel, és hogy ezeket törleszthesse, általa la-
kott nemesi udvarházát és részbirtokát Keozeplak-on, továbbá a Zuthor és Neerczhe birtok-
beli részeit, valamint a Bozonokteleke nevű prédiumát (Colos vm) haszonvételeivel és tarto-
zékaival együtt 1000 magyar Ft-on érdemeiért örök jogon rokonának (affi ni): Czhyeffey 
János (e) [gyula]fehérvári udvarbírónak és feleségének, néhai Zabo Lukács (n) leányának: 
Zuthory Annának vallja (dedit, inscripsit ac perpetuavit). Kemery Kristóf és felesége, néhai 
Eordog András (e) leánya: Ilona örökösök nélkül lévén (sine haeredum solatio destituti), 
életük végéig birtokolhatják a nevezett jószágokat, de haláluk után azok az említett 1000 Ft-
ért Czhyeffey Jánosra és feleségére, valamint örököseikre háramoljanak. (VII. 54r–54v)
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Előfordul említésként is a kolozsmonostori requisitorok 1590. október 27-én kelt oklevelében (816. sz.). — Ái 1579. 
október 12-ről: Bánffy cs. lt., I. sorozat, nr. 27., f. 47.

200. [1579.] június 30. (XXX. Iunii)
Zeredahely-i Eoz János leánya: Keozeplak-i Syroky Boldizsárné Zsófi a és ugyanazon Eoz 
János fi a: János ügyvédet vallanak. (VIII. 35r)
Kivonatos bejegyzés.

201. [1579. június 30.]
Eoz János visszavonja mostohaapjával (vitricus) kötött egyezségét. (VIII. 35r)
Kivonatos bejegyzés. Keltezése a szövegkörnyezet alapján történt.

202. 1579. július 4. (sab. p. Petri et Pauli)
Néhai Kemeny Ferenc (e) fi ai: László és János (nobiles) vallják, hogy miután néhai Kemeny 
Imre (e) Berend-i (Colos vm) részjószágát 50 magyar Ft-on Tompa Istvánnál (e) kötötte le, 
most azt mostohaanyjuk (noverca), néhai Kemeny János (e) özvegye: Sarmasagy Anna (n) a 
maga részére akarja visszaváltani. Ezért tiltják Tompa Istvánt a jószág visszaadásától, mos-
tohaanyjukat annak visszaváltásától és megszerzésétől. (VII. 53v)

203. 1579. július 16. (f. V. p. Margarethae)
Zentmyhalytelke-i Thompa István (e) vallja, hogy az elmúlt években néhai Kemeny Imrétől 
(e) 58 magyar Ft-on zálogba vett Berend-i (Colos vm) részjószágát visszaengedte a zálogösz-
szeget törlesztő Gyeromonostora-i néhai Kemeny János (e) fi ának: Boldizsárnak (n). (VII. 
54v–55r)

204. 1579. július 20. (f. II. p. dom. V. p. Trinit.)
A [német-]római császár volt harmincadosa (olim sacrae cesareae majestatis Romanorum 
etc. tricesimator): Fyged-i Bachmegey Miklós (e) vallotta, hogy az erről kiállított oklevél 
szerint az elmúlt években az unokatestvérének (sobrinus): Bernath/Bernatt Jánosnak (n) szü-
lei végrendeletében lekötött, általa gyámként kezelt 908 magyar Ft-ot a Bilic-i polgárok ke-
zessége mellett a Thessin-i polgároknak kölcsönözte, hogy azok használják, majd kamatostól 
visszafi zessék. Most nyugtatja az említett Thessin-ieket, hogy a nevezett összeget az évente 
járó kamattal együtt az általa küldött Bernatt Jánosnak, aki függőpecsétes levelüket is vissza-
adta (una cum propria eorundem syngrafa, pendenti sigillo ipsorum obsignata, eisdem scili-
cet restituta), hiánytalanul kifi zették. (VII. 55r)

205. 1579. augusztus 12. (Albae Iuliae)
Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajda hűséges szolgálatai jutalmául a Keowar várához tar-
tozó Remete, Berkeszpataka, Keolcze, Szakalasffalwa, Karwllya és Kowas nevű birtokainak 
vajdáját: Remete-i KisThiwadar/Kis Tivadar Luca-t (n), általa feleségét: Ana-t, valamint fi a-
it: Fărcaş-t, Petru-t, Ioan-t és leányait: Margareta-t és Ana-t utódaikkal együtt megnemesíti, 
címert adományozva nekik. Ugyanakkor a Keovar várának tartományában, Remete-n (in 
cottu Zolnok Mediocri) levő, korábban is kivételezett házukat minden adó, a tized, kilenced 
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és szolgálat terhe alól újból örökre szólóan mentesíti, és utasítja a vármegyei, a Keovar-i és 
Remete birtokbeli tiszteket e felmentés megtartására. –– Címerleírás: Scutum videlicet trian-
gulare coelestini coloris, in cuius campo corona regia gemmis unionibusque ornata est depic-
ta, ex qua dimidius homo rubeo habitu eoque patrio indutus, ac capite pileo similiter rubeo 
tecto, umbilico tenus emergere, dextraque ensem militarem incurvum evaginatum, capulo 
tenus comprehensum stringere, sinistra vero manibus protensis quattuor aristas tritici iam 
maturas tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa, certis suis in locis deaurata 
collocatur, ex cuius cono teniae sive lemnisci diversorum colorum utrinque defl uentes, oras 
seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. –– Az oklevelet függőpecsétjével 
erősíti meg. (XXXI. 116v–118r)
A kolozsmonostori requisitorok 1648-ban kelt másolata, amely szerint pergamenre írott eredetijét vörös és zöld se-
lyemzsinóron függő pecsét, illetve a vajda és Kovacsóczy Farkas kancellár aláírása erősítette meg. — 1596. május 
3-án kelt egyszerű másolat, melyből a címerleírást tartalmazó lap elveszett: X. 374r–375v.

206. 1579. augusztus 26. (f. IV. p. Bartholomei)
Koronka-i Myhalyfy János (e), minthogy már három éve hascsikarásban szenved (colico 
morbo oppressus), és pénze teljesen elfogyott, Mehes, Velker (Colos vm), Saly és Gherebe-
nyes (Torda vm) birtokbeli részeit haszonvételeivel és tartozékaival együtt – kivéve Saly-on 
lakó jobbágyait, Vonkat és Farkast, valamint a házaikhoz tartozó szántóföldeket, kaszálókat 
és egyebeket – 1000 magyar Ft-ért örök jogon eladja Colos vármegye ispánjának: Czhege-i 
Was Györgynek (e). Myhalyfy János Saly birtok területén továbbra is legeltetheti ménesbeli 
lovait, lovai számára kaszáltathat és gyűjtethet elegendő füvet, amikor pedig ő vagy örökösei 
el akarnák idegeníteni nevezett két Saly-i jobbágyukat, azokat Was György mindenki más 
előtt megveheti. — Oklevelüket privilégiumként adják. (VII. 57v–58r)
1579. szeptember 8-án kelt ái Báthory Kristóf oklevelében: Wass cs. lt., fasc. XXV. nr. 11.

207. 1579. szeptember 1. (in Egidii)
Kyde-i Illyessy Lőrinc és Gáspár (egregii) tiltakoznak amiatt, hogy noha – március 15. táján 
(circa ferias dom. Remin.) a vajda ítélőszéke által Kerekes [?] János, Czhyob József, Varga 
Tamás és Keresztély, valamint Zabo András (circumspecti) ellenében kiállított ítéletlevél ér-
telmében – eskütársaikkal együtt készen álltak letenni esküjüket, Koloswar városának bírái 
azt – városuk szokása szerint – a következő napra, a 12 esküdt polgár gyűlésére halasztották 
(ad conventionem videlicet duodecim iuratorum civium suorum, iuxta consuetudinem civita-
tis eorum distulissent). (VII. 57r)

208. 1579. szeptember 29. (die festo Michaelis arch.)
Egyfelől Doboka-i Dobokay Imre és Jeneo-i Dobokay István (nobiles), másfelől Onok-i Pos-
sa Péter (n) – feleségétől, néhai Totheory Miklósnak (e) néhai Dobokay Salatiel leányától: 
néhai Petronia (n) leányától: Totheory Annától született fi a: Péter nevében, életkormegállapí-
tó levéllel – Tamasfalva-i Tamasfalvy Mihály, továbbá néhai Zenassy Andrásnak (e) felesé-
gétől, néhai Dobokay Katalintól született leánya, Derete-i Kabos Ferenc (e) felesége: Ze-
nassy Erzsébet (n) és néhai Tamasfalvy Andrásnak (e) feleségétől, néhai Dobokay Salatiel 
leányától: néhai Zsófi ától született leánya, Varza-i Vayda István (e) felesége: Tamasfalvi Ka-
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talin (nobiles) vallják, hogy az elmúlt években felperesekként leányági jogukat követelték 
(ius foemineum quesivissent) az említett Dobokay Imre és István alperesek Jeneo nevű bir-
tokából, továbbá Doboka, Losard, Deersse, Kekes, Nyarlo és Romlott (Doboca vm) birtok-
beli részeiből, valamint más ingóságokból és ingatlanokból, azok egyenlő felosztását kérve. 
Az erdélyi vajdai ítélőszék döntése értelmében Dobokay Imre ötvenedmagával letette az es-
küt arról, hogy a jószágok csak a fi ágat illetik meg, a felpereseknek pedig kizárólag a leány-
negyed jár, melyet Erdély ítélőmestere által maguknak a birtokokból, ingóságokból és ingat-
lanokból elkülöníthetnek. Most fogott bírák útján kiegyeznek perükben úgy, hogy az arra 
vonatkozó okleveleiket érvénytelennek nyilvánítják, Dobokay Imre és István pedig leány-
negyed címén 300 magyar Ft-ot fi zet a felpereseknek. Végül Possa Péter – említett fi a, vala-
mint Barczha-i néhai Barczhay Gáspár (e) özvegye: Totheory Katalin terhével –, Tamasfalvy 
Mihály és testvére (s. cout): Vayda Istvánné Katalin – testvéreik: Tamasfalvi Dénes és Bálint, 
továbbá húguk (s. cout. natu minoris), Sasa János (e) felesége: Tamasfalvi Anna terhével is –, 
Kabos Ferencné Zenassy Erzsébet – néhai Zenassy András (e) fi a: Lajos és leánya, Akossy 
Mihály (e) özvegye: Zenassy Dorottya terhével is – a leánynegyedre vonatkozóan szavatos-
ságot vállaltak. (VII. 62v–63r)

209. 1579. október 7. (VII. Octobris)
Zentpal-i Zentpali János (e) visszavonja és érvényteleníti a Topa, Berend, Borozlotelke és 
Zenthmihaltelke (Colos vm) birtokbeli jószágokra vonatkozóan néhai Tompa Istvánnal (e) az 
elmúlt nyáron kötött cseréjét. (VII. 78r)
Vö. 193. sz.

210. 1579. október 26. (f. II. a. Sim. et Jud.)
Egyfelől Borswai István, Horwat Menyhért, Dicheozentmarton-i Romani Zsigmond és Za-
gor-i Herencheni Mihály (egregii), másfelől Haranglab-i néhai Tarnoczi András (e) fi a: Za-
gor-i Tarnoczi Péter (e) fogott bírák közbenjárására a következő egyezséget kötötték: Tar-
noczi Péter és György [!] visszavonták ama ellentmondást, amelyet néhai Tarnoczi András 
még akkor tett, amikor – néhai II. János választott király jóváhagyása és adománya folytán 
– Dicheo Zentmarton-i néhai Romani Ferencet és Borsway Imrét (nobiles) atyafi aikkal együtt 
Zagor, DicheoZentMarton (Kikelleo vm), Peterlaka, Peselnek, Feltorya, Kanthafalwa (in cot-
tu Alb) birtokbeli részekbe, továbbá Zentlelek várába (castelli) és annak tartományába, úgy-
mint Kiskaszon, Welencze és Salfalwa (Kezdi sz) birtokokba akarták iktatni, és amely ellent-
mondás okán II. János ítélőszékén per indult. Ugyanakkor érvénytelenítik a nevezett 
ellentmondás okán kelt okleveleket, az iktatást pedig érvényben hagyják (in vigore relique-
rent), azzal a feltétellel, hogy Borsway István, Horwat Menyhért, Herencheni Mihály és Ro-
mani Zsigmond, valamint atyafi aik minden olyan perben, amely a Tarnocziak birtokjogainak 
védelmét illeti – akár a vajda előtt is – segíteni fognak, és erre kötelezte magát Tarnoczi Péter 
és György is, ha a nevezett Istvánt, Menyhértet, Mihályt és Zsigmondot az említett részbirto-
kokban háborgatnák. Az egyezséget megszegő fél 1000 magyar arany Ft-on, továbbá a be-
csületvesztés (in amissione fi dei et honoris) vétkén maradjon, és a vajda ítélőszéke elé idéz-
hessék. (VII. 59r–59v)
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211. 1579. október 27. (in vig. Sim. et Jud.)
Kemer-i Kemery István (e) tiltakozik amiatt, hogy Keozeplak-i Kemery Kristóf (e) erdélyi 
vagy máshol levő birtokjogait elidegeníteni szándékozik. Ezért tiltja a nevezett Kemery Kris-
tófot jószágai elidegenítésétől, másokat pedig azok megszerzésétől. (VII. 58v)

212. 1579. október 27. (f. III. a. Sim. et Jud.)
Egyfelől Gyalw-i Menyhért (e) deák – az erdélyi tizedek arendatorának: Sombori Lászlónak 
(e) nevében – másfelől Zeoleos-i néhai Lukács (e) deák Coloswar-i lakos özvegye: Anna (h) 
vallják, hogy az utóbbi férje 100 Ft-tal adósa maradt Somborinak, mely tartozás annak halála 
után Anna asszonyra háramlott. Sombori, tekintettel az özvegy gyámoltalan voltára, a tarto-
zás fele részét elengedi, a maradék 50 Ft-ot pedig úgy törleszti az özvegy, hogy 11 Ft-ért egy 
nyolcvanas hordó bort ad (vas vini integrum, octogenarium), 39 Ft-ot pedig 1580. szeptem-
ber 29-ig (ad Michaelis) fi zet meg Somborinak. Ha ebben az időszakban jó lesz az asszony 
mustja, akkor Sombori a 39 Ft-ot abból veszi meg, ha viszont nem, akkor készpénzben kapja 
meg a tartozást. Ha az özvegy nem tudna fi zetni, akkor Sombori az egész adósság fejében 
lefoglalhatja házát és szőlőjét jövedelmeikkel együtt, miközben az asszony sem házát, sem 
szőlőjét nem idegenítheti el Sombori tudta nélkül. (VII. 64v–65r között)
Keresztbe bekötött, számozatlan lapon.

213. 1579. október 28. (in Sim. et Jud.)
Mikhaza-i Zichy János (e), hogy vissza tudja váltani a Zichiek régóta elzálogosított ősi bir-
tokjogait, nevezetesen Also Jara, Felseo Jara, Kis Aklos, Nagy Aklos, Bykal és Kis Banya 
(Torda vm) birtokbeli részeit, 100 magyar Ft-ot kölcsönöz apósától (socer): Kowachi Péter 
deáktól (e), amiért fenti részbirtokait haszonvételeivel és tartozékaival együtt, visszaváltá-
suktól számított két évre leköti említett Péter deáknál úgy, hogy erre az időre szavatosságot 
vállal, és két év leteltével jószágait a zálogösszeggel szabadon kiválthatja. (VII. 58r–58v)

214. 1579. október 29. (f. V. p. Sim. et Jud.)
Zamosfalwa-i Gywlai János (e) vallja, hogy [1578.] augusztus 8-án (f. VI. p. Transfi g. dom.) 
Inaktelke-i Gereoffy András (n) Zamosfalwa-i (Kolos vm) örökölt részjószágát és nemesi 
udvarházát haszonvételeivel és tartozékaival együtt 700 magyar Ft-ért neki eladta (139. sz.). 
Most atyafi úi szeretetből a nevezett házat és részbirtokot visszaengedi, ugyanakkor a vételár-
ból is elenged 50 Ft-ot úgy, hogy Gereoffy András 650 magyar Ft-ot kell fi zessen az elkövet-
kező április 24-ig (ad Georgii), s akkor ő is visszaadja a jószágot. (VII. 62r)

215. 1579. november 2. (f. II. p. Omn. sanct.)
Néhai Coloswar-i Balázs deák (c) fi a: Basilius/Balasffi  István (r) – leányai, Gywlai János (e) 
aranyműves (aurifaber) felesége: Erzsébet (h), Zegedi Gergely (c) aranyműves (aurifaber) 
felesége: Katalin (h), valamint Anna és Judit hajadonok terhével is – szükség által kénysze-
rítve és tekintettel arra, hogy atyafi a (fr), nevezett néhai Balázs deák fi a: Balasffi  László (c) 
fi a: Balasffi  János (n) nagyobb kancelláriai jegyző örököse az atyai háznak, illetve hogy Ba-
lázs deák végrendelete és fi ai joga alapján (ius fi liorum eiusdem) unokájaként azt ő vásárol-
hatja meg vagy cserélheti el bárki előtt, továbbá mivel Balasffi  János apja: László atyafi úi 
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szeretetből említett leányait kiházasításukig saját költségén nevelte és táplálta, Coloswar fő-
terén – Bwdai Tamás, Nyreo Simon, Zentmiklossy Gergely, szemben pedig Hozzw Gergely 
örökösei házainak szomszédságában – levő sarokházát a mellette levő sütőházzal (domo pis-
toria adiuncta), kertjével, udvarával és többi tartozékával együtt elcseréli Balasffi  Jánosnak 
és szüleinek – akik a cseréhez jóváhagyásukat adták – a Coloswar-i Zena wcza-ban levő sa-
rokházával, melynek szomszédságában egyfelől Balasffi  Ambrus (n) requisitor, másfelől 
Thwry György özvegyének háza áll, továbbá a Balasffi  János által saját költségén vásárolt és 
telepített Keomal-i (sub rupibus montis Keomal) szőlővel. Balasffi  János [értékkülönbség 
címén] még 800 Ft-ot fi zet, melyből 400 Ft-ot a hiteleshelyen törlesztett, a maradék összeget 
pedig az elkövetkező április 24-én (ad Georgii) tartozik kifi zetni. Végül a felek kölcsönösen 
szavatosságot vállalnak kikötve, hogy ha Basilius vagy örökösei nem tudnák megvédelmezni 
Balasffi  Jánost és örököseit főtéri házukban, akkor késedelem nélkül visszaadják a Zena 
wcza-i házat és a 800 Ft-ot. (VII. 60r–61r)

216. 1579. november 3. (f. III. p. Omn. sanct.)
Egyfelől Koppany Orbán (r) Enyed-i pap (pastor) – néhai Gereoffi  Jakabnak feleségétől, 
Magiar Gald-i néhai Bolta Ilona (n) leányától, néhai Katalintól született leánya, Chegez-i 
Chegezi Máté (n) felesége: Gereoffi  Magdolna (n) nevében –, másfelől Gald-i Ferenc deák 
(n) – Alsozentmihalyffalwa-i Erdeo Miklós (e) felesége: Warffalwy Anna (n) nevében – ügy-
védvalló oklevelekkel felhatalmazva, Magiar Gald-i néhai Bolta Lukács (e) Magiar Gald-i és 
Fahid-i (in cottu Alb) részjószágairól folyt perükben, fogott bírák útján az alábbi módon 
egyeztek ki. Gereoffi  Magdolna néhai Gald-i Benedek deák gyermekének: néhai Borbálának 
gyámként Warffalwy Annához került ingóságait, készpénzét, aranyát, ezüstjét és házi eszkö-
zeit, továbbá Magiar Gald-on Kornys [?] Dávid és Ábrahám özvegyei által lakott két job-
bágytelkét, valamint ugyanott levő puszta nemestelkét Warffalwy Annának engedi át. Cseré-
ben Warffalwy Anna Fahid-on Kakas János jobbágytelkét és a közös telkeknek nevezett 
néhai Borbálát illető negyedrészét, továbbá Magiar Gald-on ama jobbágytelket, amelyen a 
románok papja (Valahorum sacerdos) és annak apósa (socru) lakik, azon nemestelek negyed-
részével együtt, amelyen néhai Chabay Gergely (n) lakott, jelenleg pedig Bochandi János és 
Tibay Pál (nobiles) lakják, Gereoffi  Magdolnának adta. (VII. 61r–61v)

217. 1579. november 6. (f. VI. p. Omn. sanct.)
Egyfelől Walko-i Miklós (e) – végrendeleti gyámként, életkormegállapító oklevéllel Tha-
masffalwa-i néhai Thamasffalwi János (e) fi a: Zsigmond nevében – és Kemer-i Kemeri Ist-
ván (e) – ügyvédvalló oklevéllel a nevezett Thamasffalwy János özvegye: Egyedffy Zsuzsan-
na (n) nevében –, másfelől Thamasffalwa-i Thamasffalwy Miklós (e) fogott bírák útján 
kiegyeztek amiatt folyt perükben, hogy Thamasffalwy Miklósnak Thamasffalwa (Kolos vm) 
határában levő malma felfogta Thamasffalwy Zsigmond malmának a vizét (dicti molendini 
aqua cursum et motum molendini prefati Sigismundi Thamasffalwy intercepisset). Ennek 
értelmében Thamasffalwy Miklós a víz folyása mentén feljebb költözteti a nevezett Zsig-
mond és a többi árva malmát (de loco suo, quem nunc teneret, removere et aliquando superi-
us in aqua transportari facere deberet), és azt saját költségén úgy állítja fel, hogy az felszerelt-
ségben és értékben olyan legyen, mint Thamasffalwy Zsigmond apjának életében, és jól 
működjön. Minthogy Zsigmond malma említett akadályozása miatt már régóta nem műkö-
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dött, és így hasznot sem hozott, január 6-ig (ad Epiph.) Miklós kárpótlásként 25 Ft-ot fi zet az 
árvák anyjának. Ugyanakkor Miklós a malma vize által elárasztott és tönkretett kaszálókért 
és szántóföldekért azonos értékűekkel kárpótólja az árvákat, és megelégíti azt a jobbágyot is, 
akinek kerítését a víz magával sodorta, hogy ezen kár miatt urát többé ne keresse. Miklós, 
hogy saját malma ne zavarja a Zsigmondét, gátja magasságát csökkenti (aggerem suum 
aliquanto humiliare debet), hogy a víz medrében szabadon lefolyhasson. Miklósra, miután 
átadta a malmot Zsigmondnak, semmi egyéb nem tartozik, mint a meder melletti útnak két 
helyen való kijavítása, illetve egy tartós híd építése, melynek karbantartása is reá és örököse-
ire hárul. Ha pedig Miklós január 6-ig (usque Epiph.) nem készül el Zsigmond malmával, 
átengedi a sajátját haszonvételeivel együtt, addig, amíg a javításokat el nem végzi. Az egyez-
séget megszegő fél 200 magyar Ft-on marad, melyet a szerződés betartója – az egyik szolga-
bíró és alispán által – a vajda parancslevelével megvehet úgy, hogy a büntetés fele őt, harma-
da pedig a végrehajtókat illeti. (VII. 75v–76v)

218. 1579. november 12. (f. V. p. Martini ep.)
Kozarwar-i Kozarwary Gergely (e) tiltakozik amiatt, hogy Szebeni (Cibiniensis) Zaz/Zasz 
Ferenc (n) Szeben-i (de Cibinio) néhai Zasz Gáspár (e) Kozarwar (in cottu Zolnok Interiori) 
birtokbeli jószágait – melyek gyámság címén kerültek kezéhez – eladta Banfi hwnyagy-i 
Banffi  Lossonchi Farkasnak (m). Ezért tiltja a nevezett Zaz Ferencet az örökség jogán őt il-
lető birtok elidegenítésétől, Bamfi  Farkast és bárki mást pedig annak megszerzésétől. (VII. 
63v)

219. 1579. november 14. (sab. p. Martini ep.)
Egyfelől néhai Colosvar-i Balázs (c) deák fi ai: a Colosvar-i egyház papja (concionator): Ba-
silius István (v), Balasfy László, György és Ambrus (circumspecti), továbbá leánya, előbb 
néhai Sarlay Miklós deák, majd néhai Kalmar László Colosvar-i polgárok özvegye: Katalin, 
másfelől nevezett Balázs deák fi a: néhai János (c) deák fi a: Balasfy Gergely (c) kiegyeznek 
ama perükben, melyet említett Balázs deák jószágaira és örökségeire vonatkozó okleveleik 
ügyében folytattak. Ezek szerint Balázs deák említett gyermekei rokonuk (fr): Balasfy Ger-
gely számára előállítják apjuktól reájuk háramlott okleveleiket, hogy amelyikről szükséges, 
arról másolatot készíttessen, azzal a feltétellel, hogy Balasfy Gergely a másolatokat maga 
számára tartsa meg, és tudtuk nélkül senkinek sem adja tovább (soli sibi in secreto retinere, 
neque citra consensum vel scitum dictorum fratrum suorum suique ostendere vel communi-
care). (VIII. 12r–12v)

220. 1579. november 18. (f. IV. p. Martini)
Torda vármegye ispánjának: Bykaly-i Vytez Gábornak (e) jobbágya: Indal-i Rod János Indal 
(Torda vm) birtok Olahszentkiral felőli határában, a Hesdat pataka mellett saját keze munká-
jával írtott kaszálóját szavatosságot vállalva 50 magyar Ft-ért örök jogon eladja Torda várme-
gye [másik] ispánjának: Zilwas-i/Zylvassy Kezelyczhi Imrének (e). (VII. 77r–77v)

221. 1579. november 19. (f. V., in Elisab. vid.)
Cziapo-i Balatfi  Ferenc (e) – fi ai: Mihály és Zsigmond nevében is – vallja, hogy noha ők és 
elődeik bizonyos részeket bírtak Gywla, Chepegeo Machkas, Kowachi és Baboczi birtokok-
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ban, azok jelenleg mások kezén vannak, amiért tiltanak mindenkit a nevezett jószágok meg-
szerzésétől. (VII. 65r–65v)

222. 1579. november 19. (f. V. p. dom. XXII. p. Trinit.)
Doboca vármegye szolgabírája: Hidalmas-i Kanthor Péter (e) Felegregy-i (Doboca vm) rész-
birtokát és tartozékait, szavatosság vállalása mellett, 100 magyar Ft-on zálogba veti Zent 
Mihaltelke-i néhai Tompa István (e) özvegyénél: Patochi Emerenciánál (g). Kanthor Péter a 
zálogösszeggel bármikor visszaválthatja jószágát, de ha nem tudja kiváltani és Patochi asz-
szonynak átadni ama részecskét (particula), amely mások kezén van elzálogosítva, akkor 
Zentpeterfalwa-i (Doboca vm) jószágából az asszony magának azonos értékű részt foglalhat. 
(VII. 63v és 65r)

223. 1579. november 20. (Colosvarini, f. VI. p. Elisab. vid.)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda a kolozsmonostori requisitorokhoz intézett, köztudo-
mányvételt elrendelő ítéletlevele, amely az október 25-én kezdődő törvénykezési szakaszon 
(instante thermino celebrationis iudiciorum octavi diei festi beati Lucae ev.) Zuchyak-i néhai 
Beke Ambrus fi a: István (n) felperes érdekében és Reod-i Baczhy Mátyás (n) felesége: Dom-
by Anna (n) alperes ellenében kelt. (VIII. 8r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1580. február 27-én kelt oklevelében (249. sz.).

224. 1579. november 21. (XXI. Novembris, seu sab. a. Cath. virg.)
Koloswary Bálint és Brayber László (circumspecti), Koloswar városának esküdt polgárai – a 
bíró és az esküdtek nevében –, hogy Tamás deák, majd Pechi Mátyás, utóbb György deák, 
végül pedig Imre deák, másként Gyarmathy Imre (circumspectorum) néhai Kolozswar-i la-
kosok özvegye: Bessan Anna (h) ne kényszerüljön arra, hogy a Torda utcában, a Torda kys 
aytho mellett levő kőházát – első férjével közös, török fogságba esett nagykorú fi a: János 
deák kiváltásáért – a város szabadságainak kárára idegen nemeseknél vesse zálogba, a város 
közös pénzéből (ex pecunia publica civitatis) 50 magyar Ft-tal járulnak hozzá fi a váltságdíjá-
hoz, mely összegért az asszony említett házát a város polgárainál és hivatalbeli utódaiknál 
köti le, és másoknak nem idegeníti el. (VII. 81v–82r)

225. [1579. november 22. előtt]
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda Valko-i/Valkay Miklós (e) felperes érdekében és Ra-
tot-i néhai Gyulaffy László fi a: István (magnifi ci) alperes ellenében kelt, a kolozsmonostori 
requisitorokhoz intézett ítéletlevele, amelyben elrendeli a határjárást, becsüt, zálog címén 
való iktatást és az okozott kár megtérítését. A per apja halálával háramlott Gyulaffy Istvánra. 
(VIII. 7r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1579. december 5-i oklevelében (233. sz.).

226. 1579. november 24. (f. III. a. Cath. virg.)
Egyrészt Waya-i Bozzassy Miklós (e), másrészt Erked-i Bozzassy János (e) kiegyeznek ama 
perükben, amely Bozzassy Miklós Erked-i (Kolos vm) jobbágya: néhai Zekeres István – We-
ress Ádám és Gersten Ferenc (providi) szőlőinek szomszédságában levő – szőlőjének elfog-
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lalása miatt indult, és melynek okán Bozzassy Jánost a vajdai ítélőszék nagyobb hatalmasko-
dáson marasztalta el, de amikor az ítéletet Bozzassy Miklós végre akarta hajtatni, azt 
Bozzassy János visszaűzéssel megakadályozta (actu repulsionis eidem obviasset). A felek 
tekintettel Bozzassy János ifjú korára, valamint fogott bírák közbenjárására az alábbi egyez-
séget kötik: Bozzassy János Zekeres István szőlőjét, továbbá még két, általa Bozzassy Mik-
lós jobbágyaitól: Gereb Kelementől, illetve Paszmar Mátyástól elfoglalt szőlőt, úgyszintén 
Molnar Ádám ama gyümölcsöskertjét, melyet ő Koplar Antalnak adott, visszaengedi Boz-
zassy Miklósnak. Bozzassy Miklósnak e perre fordított költségeiért János [1580.] február 
2-án (ad Purif. Mariae) 200 magyar Ft-ot fi zet, [1579.] november 30-án (ad Andreae ap.) hat 
hordó bort, [1580.] szeptember 29-én (in Michaelis arch.) pedig még négy hordóval ad Mik-
lósnak, aki, ha a hordókat (dolia) nem adja vissza, mindenik után egy Ft-ot tartozik fi zetni. 
Mindkét fél mind a magyarországi, mind az erdélyi vármegyei ítélőszékek és a vajdai ítélő-
szék előtt folytatott pereit leteszi, kivéve azt a pert, amelyet Bozzassy János indított az Er-
ked-re vonatkozó oklevelek visszaszerzéséért, melyek visszaadását Miklós megígérte, mi-
helyt jószágaiból a leányági just követelő atyafi aival folyó pere lejárt. Az egyezséget 
megszegő fél 500 magyar Ft-on maradjon. (VII. 65v–66v)

227. 1579. november 25. (in Cath. virg.)
Bozassy/Boszassy Balázs fi a: György fi a: Vaya-i Bozassy Miklós (e) – leányai: Ilona és Anna 
nevében is –, úgyszintén nevezett Bozassy Balázs fi a: György fi a: Péter fi a: Erked-i Bozassy 
János (e) – testvére (fr. cout): György nevében is – tiltják Kabos János (e) özvegyét: Bozassy 
Ágnest, Vayda Imre (e) özvegyét: Bozassy Dorottyát, Rechey Gáspár (e) özvegyét: Bozassy 
Annát, továbbá Bydeoskuthi Márton (e) özvegyét, most Totheory György (e) feleségét: Bo-
zassy Klárát és említett néhai Bozassy Péter leányait a Varsoch (Crazna vm), Czyalanos és 
Szonok (in Szolnok Mediocri) birtokbeli részek megszerzésétől. (VII. 66v–67r)

228. 1579. december 2. (f. IV. p. Andreae ap.)
Egyfelől Illye-i Pereczhyeny Pál (n), néhai Gherendy Márton (n) özvegye, jelenleg Illye-i 
Czhyuka János (n) felesége: Dorottya, előbb Colosmonostor-i Zeoczhy Jakab (c) özvegye, 
most Lőrinc deák (c) felesége, néhai Gherendy Márton leánya: Sára, Pereczhyeny Pál leánya, 
Coloswar-i Paysos Mihály (c) felesége: Katalin (honestae), másfelől néhai Theremy János (c) 
fi a: Miklós (c) és Coloswar-i néhai Vrbeger Gergely (c) özvegye: Theremy Zsófi a (h) fogott 
bírák közbejöttével kiegyeznek ama perükben, mely előbb Lukács deák Coloswar-i jegyző, 
Sarlay Benedek, végül Panka Pál aranyműves (aurifaber) Colosvar-i polgárok (circumspecti) 
özvegyének: néhai Indaly Dorottyának (n) javai okán folyt. Először a perre vonatkozó összes 
oklevelüket érvénytelennek nyilvánítják, majd Pereczhyeny Pál, Dorottya, Sára és Katalin 
Theremy Miklósnak és Zsófi ának 200 magyar Ft-ot fi zet, továbbá átengedik Coloswar Azzu-
patak nevű szőlőhegyén három darabban levő (in tribus existentem portionibus) szőlőjüket, 
illetve néhai Indaly Dorottya ama ötvösszerszámait (aurifabrilia quedam instrumenta), me-
lyeket Theremy Miklós és Zsófi a már kézhez vett. Végül a felek kölcsönösen szavatosságot 
vállalnak, Sára asszony pedig kötelezi magát, hogy fogvatartása miatt nem kezd pert The-
remy Zsófi a ellen. (VII. 67v–69r)
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229. 1579. december 2. (f. IV. p. Andreae ap.)
Perecheni Pál (n), illetve néhai Gerendi Márton (n) özvegye, jelenleg Illye-i Chwka János (n) 
felesége: Dorottya (h) vallották, hogy előbb Lukács deák Coloswar-i jegyző, majd Sarlai 
Benedek, végül pedig Pech-i (Pechiensis) Panka Pál özvegyének: néhai Indali Dorottyának 
(h) ingóságaiból, arany- és ezüsteszközeiből, készpénzéből, úgyszintén többi házi eszközé-
ből az őket illető részt Colosmonostor-i néhai Zeoch Jakab (c) özvegyétől, jelenleg Lőrinc 
deák (c) feleségétől: Sárától, valamint Perecheni Pál leányától, Coloswar-i Paysos Mihály (c) 
feleségétől: Katalintól (honestae) kézhez vették. Az utóbbiaknál néhai Indali Dorottyának 
csupán a Coloswar-i Zena ucza-ban levő házából, illetve szőlőiből és boroshordóiból (doliis 
et tenis) maradt egy rész, amelyről ők készen állnak egyezséget kötni. Végül Perecheni Pál 
és Dorottya asszony nyugtatják Sárát és Katalint saját részük kézhezvétele felől, és mindkét 
fél kölcsönösen szavatosságot vállal. (VII. 68v)

230. 1579. december 3. (f. V. p. Andreae ap.)
Egyfelől Czhodora-i Czhodoray András – ügyvédvalló oklevéllel fi a: István, továbbá Me-
nyeo-i Nagy, másként Fodor Gergely nevében –, másfelől Lamperth-i Mayady Mátyás (egre-
gii) fogott bírák útján egyezséget kötnek ama perükben, mely az elmúlt években Kovaczhy 
Pál Iloswa-i, illetve Moczok/Moczhok, másként Gogis György Hozzumezeo-i (Karazna vm) 
jobbágyok okán folyt, és melynek során a nevezett Istvánt és Gergelyt 300 Ft-on elmarasz-
talták. Az utóbbiak a nevezett peres jobbágyokat eszközeikkel és javaikkal együtt visszaad-
ják Mayady Mátyásnak kikötve, hogy a szerződés megszegése esetén a per folytatódik, a 
megegyezést áthágó fél pedig 300 Ft-on marad. (VII. 67r–67v)

231. 1579. december 3. (in Colosvar, f. V. p. Andreae ap.)
Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy 16 
márka büntetés terhe alatt tartsanak tanúvallatást a Coloswar-on lakó Eotweos Orbán (c) fe-
lesége: Katalin (h) érdekében. (VII. 71r–71v)
Belefoglalva a kolozsmonostori requisitorok 1579. december 5-én kelt oklevelébe (232. sz).

232. 1579. december 5. (sab. p. Andreae ap.)
A Colosmonostra-i requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajdának a 
Coloswar-on lakó Eotwes Orbán (c) felesége: Katalin (h) részére 1579. december 3-án kelt 
parancsára (231. sz.) vallatást tartottak az Eotwes Orbán által előállított tanúk körében: Sipos 
Mihály (c) Colosmonostra-i erdőbíró (iudex silvanus) az ügyről nem tudott; Bernald János 
(c), Colosmonostra birtok bírája vallotta, hogy 1577-ben bíró volt, amikor Gyulaffy László 
(m) őt küldte, hogy a többi tizedszedővel együtt részt vegyen a bortized begyűjtésében (ut 
decimationi vindemiali eiusdem loci cum ceteris decimatoribus interesset). Akkor jött dézs-
máltatni Eotwes Orbánné Katalin kétlovas szekerével és boroshordóival (doliola vini). Gyw-
laffy tizedszedője: Coloswar-i Kossa Mihály (c) lefoglalta az asszony szekerét, lovait és bo-
rát, azzal az indokkal, hogy a [dézsma]házba törkölyt vagy préseletlen szőlőt vitt (vinacea 
seu uvarum acinos inexpressos domum abduxisset), a mustnak egy részét pedig a bor mellett 
[magának] fenntartotta (musti partem apud vineam reservasset). Az asszony, állítása szerint 
nem tudta, hogy a törköly [?] után is tizeddel tartozik (verum quidem esse vinacea inexpressa 
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a se abducta esse, sed per ignorantiam commisisse, eo quod non sibi constitisset ex vinaceis 
etiam decimam exigi), a mustot pedig szándékában állott dézsmáltatni. A szekér és a bor 
hosszú ideig állt lefoglalva, az asszony pedig hiába kérte Kossa Mihálytól, hogy ítélkezzenek 
ügyében. Kallyani Benedek (e) egykori Colosmonostor-i bíró midőn ítélkezni ment a dézs-
maházhoz (ad tabernaculum decimatorum), látta az asszony lefoglat szekerét és borát, és 
emlékezett az asszony ama vádjára, miszerint Kossa perük miatt foglalta le dolgait; Georgi-
falwi Máté (c) esküdt polgár emlékezett, hogy amikor odaért, Kossa jelentette, hogy az asz-
szony csöbörben levő préseletlen szőlőjét vagy törkölyét (vinaceorum inexpressorum et in 
tina seu cado retentarum), valamint a must maradék részét lefoglaltatta. Arra viszont nem 
emlékezett, hogy az asszony kérte volna az ítéletet; Varga (Sutor) Boldizsár (c) Colosmonos-
tor-i lakos Jo Lukács (c) esküdt polgártól hallotta, hogy miért foglalta le Kossa Mihály a 
kalmár (mercator) Illés özvegyének dolgait. Vallomást tettek még Colosmonostor-ról: Bor-
sewteo Jakab, Lowas Pál, Dragi János akkori esküdt polgár (circumspecti). (VII. 71r–72v)

233. 1579. december 5. (sab. p. Andreae ap.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda parancsára 
(225. sz.), hogy november 22-én (dom. p. Elisab. vid.) Vasarhely Bálint (n) ítélőszéki írnok 
vajdai emberként Balasfy Ambrus (n) hiteleshelyi tanúbizonyság jelenlétében kiszállt Keod 
és Kelenczhe (in cottu Zolnok Mediocri) birtokok határában levő Zamoshegye nevű erdőhőz, 
és a következő napon, november 23-án (f. II. p. prescriptam dom.) megkísérelték végrehajta-
ni a vajdai ítéletlevelet, de Gyulaffy István nevében annak szabadosa és jobbágya (libertinus 
et colonus): Balázs deák ezt visszaűzéssel (repulsionis via) megakadályozta, amiért az ítélet-
levelet pecsétfővel (capite sigilli nostri) megerősítve visszaküldik. — Megjelent szomszédok: 
Nemesek: Beoshaza-i Beoshazy Menyhért, Benedekfalva-i Vayda Gáspár. – Sybo-ról Jak-
czhy Boldizsár jobbágyai: Thamas Egyed, Darochy Pál, Feyer Mihály. – Naprad-ról Gyu-
laffy László (m) özvegyének: Forgaczhy Margitnak jobbágyai: Klempus Ilie, Estvan Andrei 
bíró, Zordok Dano, Gyulaffy István jobbágyai: Fogoly Simion, Ztanko Marko, Bogatt Grigo-
re, Margitta Simion. – Benedekfalva-ról Vayda Gáspár jobbágyai: Berky Bálint bíró, Kuthos 
Fábián, Hodossy Gáspár jobbágya: Myhaly Ferenc. – Udvarhely-ről Jakczhy Boldizsár job-
bágyai: Balko Miklós bíró, Varga Márton, Balko László. (VIII. 7r–8r)

234. 1579. december 6. (in Nicolai ep.)
Inaktelke-i néhai idősebb Gyeroffy Mihály fi a: András (e), hogy visszaváltsa Dereczhke 
(Byhor vm) mezővárosbeli birtokjogait, továbbá hogy fedezze Zsófi a nevű testvérének neve-
lésére szükséges évi költségeket (propter anniversariam pensionem ipsius in educationem ac 
sustentationem pudicissimae virginis Sophiae Gyeroffy sororis suae, a dicto patre suo pro-
genitae), Inaktelke-i részbirtokát és nemesi udvarházát, valamint Gyerovasarhely (Colos vm) 
birtokbeli jószágait haszonvételeivel és tartozékaival együtt, szavatosságot vállalva zálogba 
veti Zentelke-i Banffy Lossonczhy Kristófnál (m), aki az Inaktelke-i jószágért 250, a Gero-
vasarhel-iért pedig 245 magyar Ft-ot fi zetett. Gyeroffy az elkövetkező április 24-ig (usque 
Gheorgii) birtokolhatja és lakhat az Inaktelke-i udvarházban, mely idő leteltével, ha az Inak-
telke-i részét kiváltani nem tudja, azt Banffy lefoglalhatja és bírhatja. Banffy Kristóf a maga 
részére szabadon kiválthatja Gyeroffy elzálogosított jószágait, úgymint Zamosfalva, Eztana, 
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Bedeczhy, Panyk, Magyarkyskapus, Olahkapus (Kolos vm) birtokbeli javait, de azokat Gye-
roffy és örökösei vagy atyafi ai a zálogösszegért bármikor visszaválthatják. (VII. 69v–70r)

235. 1579. december 6. (in Nicolai ep.)
Egyfelől néhai Wadaz Jakabnak néhai Timar Péter leányától: Borbálától (h) született fi a: Pál 
(c), úgyszintén néhai Derechkey András [szabó] fi a: András [szabó], valamint néhai Zakall 
Ambrus fi ai: Benedek, János és Ambrus, akik mind a nevezett Wadaz Jakab leányától: Anná-
tól (h) születtek, másfelől a nevezett Borbála fi a: Wadaz Józsa [szabó] – Coloswar-i polgárfi -
ak (circumspecti) – egyezséget kötnek a Coloswar-i Zena ucza-ban, Balogdi Farkas és Ferenc 
szabó (circumspecti) házainak szomszédságában levő atyai házukról úgy, hogy a közbírák 
(bonorum virorum arbitratu) által 350 magyar Ft-ra becsült házban levő atyai kétharmadré-
szükért és anyai harmadrészükért (tam paternae dualitatis quam etiam maternae tertialitatis 
respectu) Wadaz Józsa egyenként még 87 Ft-ot és 50 dénárt fi zetett testvéreinek, azok pedig 
– minthogy az összeg többi részét már kézhez kapták – a házat örök jogon neki engedték át. 
Egyúttal Wadaz Pál atyai kétharmada és anyja harmadrésze, a többi testvér pedig szülőany-
juk: Wadaz Anna harmadrészének átvétele felől nyugtatták Józsát. A szerződést megszegő fél 
200 magyar Ft-on marad. (VII. 81r–81v)
Kiegészítve nagyrészt azonos, de áthúzott szövege alapján: VII. 70v–71r.

236. 1579. december 9. (postr. Conc. Mariae)
Szwchak-i néhai Thomori Demeter (n) fi ai: János és Miklós (nobiles), hogy vissza tudják 
váltani máshol levő birtokjogaikat, ama Czeged-i (Thorda vm) részjószágot, melyet apjuk 
100 magyar Ft-on vett zálogba néhai Parnas Istvántól és Kochard-i néhai Feoldwary Imrétől 
(egregii), haszonvételeivel és tartozékaival együtt ugyancsak 100 magyar Ft-on zálogba vetik 
Deche-i Dechey Mihály-nál (e). Thomori János és Miklós szavatosságot vállalnak testvére-
ikkel (fr. c), nevezetesen Pállal, Istvánnal és Mihállyal, továbbá Annával és Reod-i Cheh 
Gergely (e) özvegyével: Thomori Erzsébettel szemben, a jószágot pedig a zálogösszeggel 
bármikor visszaválthatják. (VII. 73v–74r)

237. 1579. december 16. (f. IV. p. Luciae)
Toldalag-i Toldalagi Ferenc (e) tiltja Zent Egied-i Tardi Antalt (e) Pentek-i (in cottu Zolnok 
Interiori) részjószága, Zent Lazlo-i Kamuthi Balázst (e) a Rakos nevű (Doboca vm) egészbir-
toka megszerzésétől, Somlyo-i Bathori Kristóf erdélyi vajdát pedig a Zek (Doboca vm) me-
zőváros területén levő Kodori rez és Kodori to nevű részbirtokok elfoglalásától és elidegení-
tésétől vagy eladományozásától. A Pentek-i jószágot jelenleg Tardi Antal (e) birtokolja, de 
azelőtt néhai Kendi Ferencé (m) volt, akinek hűtlenségbe esésével és halálával néhai II. János 
királyra háramlott. Utóbbi azt Dewa-i vára praefectusának: néhai Nowaki Györgynek (e) 
adományozta, majd annak magszakadásával István lengyel királyra szállt, kinek adományá-
ból most Tardi bírja. Rakos egészbirtokot Kamuthi Balázs (e) birtokolja, de azt korábban 
Drag-i néhai Karoli Ferenc (e) elcserélte Rakos-i néhai Lupsay János (e) Wajdahaza-i (Dobo-
ca vm) jószágáért és annak tartozékaiért, majd, miután Lupsay Jánost Rakos-on saját jobbá-
gyai megölték, Karoli Ferenc Wajdahaza-i jószágát megtartotta, Rakos-t pedig fi a: Karoli 
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László örökölte, de annak hűtlensége okán a királyi joggal együtt Kamuthy Balázshoz került. 
(VII. 72v–73v)
A bejegyzés címe alatt: Nondum haec prohibitoria est extradata. — Tisztázata: Bánffy cs. lt., II. sorozat, 1b alsoro-
zat, fasc. 66. nr. 36.

238. 1579. december 17. (f. V. p. Luciae)
Hadrew-i Demeter fi a: Antal fi a: néhai András (e) fi a: Mezkeo-i Hadrewy Lőrinc (e) tiltako-
zik amiatt, hogy a nevezett Hadrewy Demeter fi a: Bálint fi a: néhai Pál (e) leánya, Kereztwr-i 
néhai Forro Boldizsár (e) felesége: Hadrewy Magdolna (n) az örökség jogán őt illető Had-
rew-i (Torda vm) részjószágot eladta Ebesffalwa-i Apaffi  Miklósnak (e). Ezért tiltja Apaffy 
Miklóst és bárki mást birtoka megszerzésétől. (VII. 73v)

239. 1579. december 21. (in Coloswar, f. II., in ipso festo Thomae ap.)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdának a kolozsmonostori requisitorokhoz intézett, ha-
tármegállapítást elrendelő ítéletlevele, amely a december 1-én kezdődő törvénykezési szaka-
szon (in ipsis terminis octavalibus dominorum nobilium regni Hungariae ditioni vestrae cel-
situdinis subiectorum ad primum diem mensis Decembris celebratis) Kereztur-i Dobzay 
István (e) ítélőmester mint felperes érdekében és Kusaly-i Jakczhy Boldizsár (m) alperes el-
lenében kelt. (VIII. 11r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1580. január 5-én kelt oklevelében (241. sz.).

240. 1579. december 23. (f. IV. a. Nat. dom.)
Toldalagi Ferenc (e) Iklod-i nemesi udvarházának procuratora: Zabo Gáspár (pr) – Bonczny-
res-i Kodory János (e) nevében – tiltakozik amiatt, hogy a Kodory Jánost illető Kodor, Ter-
pen, Felseo és Also Gyekenyes, valamint Kemene birtokbeli jószágokat a Kendiek és a 
Banffi ak bírják, Pentek nevű birtoka Zent Egyed-i Tardi Antal és Zatmar-i Ötvös (Aurifaber) 
István deák (egregii) kezén van, az Wywar várához tartozó Peterhaza-t (in cottu Zolnok In-
teriori) a vajda birtokolja, a részben Belső-Szolnok (Zolnok Interiori), részben Doboca vár-
megyében levő Kechet-et pedig szintén a Kendiek és a Banffi ak bírják. Ezért tiltja a nevezet-
teket e jószágok elfoglalásától és bármi módon való megszerzésétől, Somlyo-i Bathory 
Kristóf erdélyi vajdát pedig Peterhaza elfoglalásától és adományozásától. (VII. 75r–75v)
Eredetije: Bánffy cs. lt., II. sorozat, 1b alsorozat, fasc. 79. nr. 21.

241. 1580. január 5. (VI. d. execut.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 
1579. december 21-i parancslevele (239. sz.) értelmében – december 31-én (in Sylvestris 
papae) Sombor-i Sombory László (e) vajdai ember Balasfy Ambrus (n) hiteleshelyi tanúbi-
zonyság jelenlétében kiszállt, hogy Kuczhyo (in cottu Zolnok Mediocri) birtok határait álla-
pítsa meg, de a szomszédok: Zentkirali-i Onodi Tamás és Pereczhyeny Bertalan, KysDoba-i 
Ban Mihály, Zab Antal (nobiles), valamint Debren-en lakó Barla Mihály és Herczeg Miklós 
(providi) jelenlétében, midőn egy ösvényen haladva egy cserjéshez érkeztek, a szomszédok 
közül Sybo mezővárosban lakó Gal Gergely (pr) fi a: Mátyás hangos szóval fi gyelmeztette 
őket, amiért a felperes tiltakozott. Ugyanazon az ösvényen a Juga mezeye felé tartva, a neve-
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zett cserjésben elrejtőzött fegyveresek rálőttek a felperesre, akit egyedül a gondviselés védel-
mezett meg e veszélyben (in eodem demeto de improviso, ex turba virorum armatorum laten-
ter ibidem collectorum, globus e sclopeta in dictum actorem missus esset). — Megjelent 
szomszédok: Nemesek: Samson-i Usay Lőrinc és Zentmariay Gáspár, Kys Doba-i Ban Mi-
hály, Zeczhy Tamás, Banga György, Zabo Antal és Kysban Mihály, Nagy Doba-i Adorian 
Jakab és Mihály, Ruth János, Deczhe Tamás, Banga Benedek, Zentkyraly-i Boldi Tamás, 
Mody András és György, Kys Péter, Kun Kelemen, Nemeth György, Pereczheny Bertalan és 
Kys István. – Kereztur-ról Irini Ferenc özvegyének: Bathori Borbálának jobbágyai: Nagy 
László, János és Péter. – Papteleke-ről Seredy István özvegyének: Varday Klárának jobbá-
gyai: Sorban Ioan, Vayda Rippa, Karaczhyon, Pap Grigore, Fekete Ignaţiu és Gheorghe, Ja-
nos Mihai, Fazakas László és Toth Lázár. – Debren-ről Közép-Szolnok (Zolnok Mediocri) 
vármegye ispánjának: Keorossy Jánosnak jobbágyai: Herczheg Benedek, Miklós, Mihály, 
László és István, Orban Mihály, Simon Mihály, Nagy Albert, Barla Mihály és Baxay Jakab, 
Dobay Benedek jobbágyai: Herczeg György, Kenez György, Kun Márton, Jakab és Lőrinc. 
– Feormenyes-ről Spaczay Ferenc jobbágya: Koko György. — A határ leírása: Principio 
incepissent penes viam publicam a rivulo Kopaz domb pathaka ad plagam septemtrionalem 
directe ascendendo penes rivulum prescriptum, cuius rivuli scaturiginem seu fontem ipsum 
pro meta reliquissent. Inde ulterius ad eandem plagam ascendendo in predicta sylva Buyaka 
directe quandam vallem a parte orientali oppido Sybo, ab occidentali vero possessioni 
Kuczhyo interiacentem observando [?], ad exitum rivuli Veres patak in eadem Buyaka decur-
rentis pervenissent, ubi eandem exitum rivuli pro metali signo reliquissent. (VIII. 11v–12r)

242. 1580. január [6. körül]
Losonczi Banffi  György tanúsítja, hogy kézhez vette az 1579. évi [bánffyhunyadi] dézs-
maösszeget. (XX. 185r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1622. december 21-én kelt oklevelében, amely szerint eredetije papírra írt, a ki-
adó pecsétjével megerősített pátens. Napi keltezésénél a bánffyhunyadi tized fi zetésének szokásos időpontját vettük 
alapul, l. 28, 39. sz.

243. 1580. január 21. (f. V. a. Conv. Pauli)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Coloswar városának főbírója: Bwday Ta-
más (c) kérésére január 21-én kiszállt közülük Balasffi  Ambrus és Coloswar-i György deák 
(nobiles) az említett bíró házához, ahol – Herczeg Gáspár és Viczey Gáspár esküdt polgárok 
jelenlétében – felvették annak tiltakozását. A bíró, felmutatva az erdélyi vajda parancslevelét 
és a szenátus, azaz a 12 esküdt, valamint a százférfi ak rendeletét (decretisque senatus tam 
dominorum duodecimorum quam centumvirorum), kijelentette, hogy ő nem kíván ellensze-
gülni a vajda parancsának, ezért Olah Gorbo-i Olah Boldizsár (e) jobbágyát: Nadas-i Barabás 
Jakabot (pr) fogolyként – az említett két esküdt által – néhai Weres Péter (c) özvegyének: 
Katalinnak (h) kezéhez adja, annak gondját ezentúl nem viseli, és minderről már fi gyelmez-
tette az asszonyt. Ezután a két esküdt és a [konventi] tanúbizonyságok az említett fogollyal 
Katalin házához mentek, ahol előbb előadták a bíró tiltakozását, és fi gyelmeztették az asz-
szonyt, hogy ne szegüljön ellen a vajdai parancsnak, majd a foglyot átadták. Katalin asszony 
erre ugyanazt válaszolta, amit már korábban megüzent a bírónak: ügyvédjével és atyafi aival 
nem tudta megbeszélni, miként cselekedjen, de már egyezséget kötött a fogollyal, annak ro-
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konaival és földesurával. Ne terheljék őt ezen ínséges időkben, főleg mivel atyafi ai közül az, 
kinek tanácsát kikérheti, távol van. Az említett polgárok és a [hiteleshelyi] tanúbizonyságok 
a foglyot hátrahagyva mindezt előadták, a bíró pedig újból tiltakozott, kijelentve, hogy ha 
Katalin a foglyot elbocsátaná, és miatta a városban tűz ütne ki – mint ahogyan korábban 
történt –, az asszonyt törvény útján fogja keresni. (VII. 76v–77r)
Vö. 248. sz.

244. 1580. február 10. (f. IV. a. Valentini)
Zawa-i Almadi Gáspár (e) servitorának, Gywlay Tamásnak felesége: Swlyok Anna (n) – aki 
Galacz-i néhai Swlyok Albertnek (n) feleségétől, Viczey Tamás és Dorottya leányától: néhai 
Erzsébettől (n) született leánya – vallja, hogy Pwlyon és Zentegyed (Doboka vm) birtokok-
ban levő, Walkay rez-nek nevezett birtokrészeit 50 magyar Ft-ért eladta Zentegyed-i Zabo 
Miklósnak (n) és feleségének: Bothos Katalinnak, és az összegből 25 Ft-ot már kézhez vett. 
Most, fi gyelembe véve Meggyessy Máténak (n) feleségétől, Zent Egyed-i néhai Walkay Já-
nos fi a: néhai Péter leányától, előbb Viczey Tamás özvegyétől: Dorottyától született leányá-
val: Meggyessy Margittal való atyafi ságát, az ő és Margit anyja ugyanis testvérek (cout) 
voltak, aki a maga során előbb Zent Iwan-i Nemes István, majd Zent Egyed-i Botos Meny-
hért (nobilium) özvegye, a jószágok eladását visszavonja és érvénytelenítí, ugyanakkor azo-
kat 65 magyar Ft-ért örök jogon Meggyessy Margitnak vallja, akit a hiteleshelyen ügyvédval-
ló oklevél alapján férje: Pulyon-i Zente Miklós (n) képviselt. A szerződés megszegője 200 
magyar Ft-on maradjon. — Oklevelüket függőpecsétjükkel erősítik meg. (VII. 77v–78r)

245. 1580. február 11. (f. V. p. dom. Sexages.)
Egyfelől Kabos Oszvald fi a: néhai Simon fi a: idősebb Kabos Gáspár és ugyanazon Kabos 
Oszvald fi a: János fi a: Kabos Tamás (nobiles) – gondviselőként (uti curator) atyafi ai, néhai 
Kabos Boldizsár fi ai: Simon és Péter (nobilium), valamint testvére (fr. cout): Kabos Pál (n) 
nevében és terhükkel is –, másfelől Kabos Lőrinc fi a: néhai Péter fi a: ifjabb Kabos Gáspár 
(n), mindannyian Gereomonostra-iak, fogott bírák útján kiegyeznek ama perükben, mely az 
elmúlt években Gereomonostor, Bedech és Derite (Colos vm) birtokbeli atyai és ősi jószága-
ik okán folyt úgy, hogy idősebb Kabos Gáspár és Tamás a kezükön levő jószágokból az 
alábbi részt elkülönítették, és ifjabb Kabos Gáspárnak adták: Derite-n Dienes Máté nevű 
jobbágyukat házával, Bedech-en Negre Nicolae fi át puszta jobbágytelkével, valamint ezek 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt; Gereomonostor határában a Bwzas Berek-ben és a 
Lenart Kwttya mellett egy-egy szántóföldet; Derite határában, a Bolygo oldal-on és Felseo 
Jaras-on egy hold szántóföldet. Kabos Boldizsár fi ai: Simon és Péter a következő földeket 
adták: Gereomonostor határában a Bwzas Berek-ben egy holdat, az Agiag werem fölött még 
egy holdat, végül a harmadikat Erdeofalwa határában a Borospadoldalon, idősebb Kabos 
Gáspár földje alatt. Kabos Tamás és a nevezett testvére: Pál az alábbi földeket engedték át: 
Gereomonostor határában, a Bwzas Berek-ben, Kis Janos Máté (pr) földjének szomszédságá-
ban egy holdat, a Borso zer-ben, Nowak András (pr) özvegye: Anna földjének szomszédsá-
gában egy holdat, Kis Keowesd felett néhai Nowak Máté (pr) szántóföldjét, Boklanch kuttia 
mellett, az özvegy Anna földjének közelében még egy holdat, Derite határában pedig, a falu 
végén két – egy barázdában levő (in eodem sulco unita) – holdat a Kemenyek és Radok szán-
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tóföldjei között. Végül közösen ifjabb Kabos Gáspárnak engedtek át Gereomonostor határá-
ban két kaszálót, az egyiket a Wasarmezeo Zamos felőli részén, a románok (Walachorum) 
Tosa-nak nevezett kaszálója mellett, amelyet eddig idősebb Kabos Gáspár és Tamás jobbá-
gyai használtak, a másikat pedig a Wajdazeg-en, a folyó felé, Kabos Gábor kaszálója mellett. 
Minthogy ifjabb Kabos Gáspár nem rendelkezik nemesi kúriával, megfoszthatja jobbágyát: 
Dienes Mátét házától, ugyanakkor Kabos Boldizsár fi ai és idősebb Gáspár, Tamás, valamint 
Pál Derite közföldjein egy másik házat építenek számára, amelyben egy szoba és pitvar (una 
sit stuba cum uno atrio) lesz. E házat akkor építik fel, amikor Kabos Gáspár akarja, erről vi-
szont 15 nappal korábban értesíti őket, mely időszak leteltével elkezdik az építést, és véghez 
is viszik. Az egyezség megszegője 200 magyar Ft büntetést fi zet. (VII. 85r–85v)

246. 1580. február 18. (f. V. p. Valentini mart.)
Peterfalva-i Benczhe István (e) vallja, hogy Sarmasag-i Sarmassagy Miklós (e) titokban (pri-
vatim et secreto) őt testvérévé fogadta (247. sz.), ősi jószágai kivételével javainak örökösévé 
tette, és az örökbefogadást esküvel is megerősítette. Ezért ő is eskütételre kötelezi magát, és 
egyúttal, hogy bizonyítsa testvére: Sarmassagy Miklós iránti őszinteségét és állhatatosságát, 
ő is testvérének ismeri el (pro couterino fratre suo agnoscat), és édestestvéreként (uti germa-
num decet fratrem) élete végéig segíteni fogja. (VII. 83r)

247. 1580. február 18. (f. V. p. Valentini mart.)
Sarmassag-i Sarmassagy Miklós (e) testvérévé fogadja (in locum fratris couterini sibi adop-
tandum et adsciscendum statuisset) Peterfalva-i Benczhe Istvánt, mely örökbefogadást eskü-
tétellel is megerősítettek. Ezen szerződés nagyobb bizonyságára kiköti, hogy mind ingósága-
it, mind ingatlanjait – akár vásároltak, akár hűséges szolgálataiért elnyertek legyenek –, 
kivéve az ősi jószágokat, testvérével egyenlően megosztja, halála esetén pedig végrendeleté-
ben a következő javakat hagyja Istvánra: 1000 magyar arany Ft-ot, a legnemesebb lovát, 
ezüstözött pallosát (pugione seu spatha), aranyozott és ezüstözött féket (capistra), láncot (ca-
tenis), nyakbavetőket (collaribus), kengyeleket (stapedibus), szügyelőket (antilenis), farszí-
jakat (postilenis), nyergeket (ephipiis), a legjobb aranyozott és ezüstözött kardját és vértjét 
(cussidem et loricam), a legjobb ruházatát, pohárszékéből (ex abaco) pedig a legsúlyosabb 
ezüstpoharát. Minthogy szerzett javairól van szó, azokról szabadon rendelkezhet, ezért ősi 
jószágait majdan birtokló utódai késedelem nélkül adják Benczhe István kezéhez. Végül kéri 
a vajdát, hogy végrendelkezését hajtassa végre. (VII. 83r–83v)
Vö. 246. sz.

248. 1580. február 25. (f. V., d. videlicet Mathiae ap.)
Egyfelől néhai Veres Péter (c) Colosvar-i esküdt polgár özvegye: Katalin (h), másfelől Dobay 
György jobbágyai: Nagy Miklós és Besse Boldizsár, Nagy Jakab jobbágya: Roch Márton, 
Nadassy János jobbágya: Belenessy István Nadas-i lakosok vallják, hogy az elmúlt években 
Olah Boldizsár (e) Magyar Nadas-i jobbágya, a holdkóros és tébolyodott (homo lunaticus et 
insanae mentis): Boytar Jakab berontott Katalin házába, akit boltjában a portékái között ta-
lált, kegyetlenül megverte; meg is ölte volna, ha az asszonyt ott lévő fi a meg nem védi (irruis-
set ad aedes annotatae dominae Catharinae, eandemque in testudine inter mercimonia sua 
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repertam, diris affecisset verberibus, quam nisi fi lius suus… defendisset, vitaque privasset), 
amiért Boytart a Colosvar-i bíró kezére adták, és fővesztésre ítélték, de az asszony megke-
gyelmezett életének, azzal a feltétellel, hogy Varad-on tartsák fogságban. Most fogott bírák 
és a nevezett kezesek közbenjárására Katalin asszony Boytar Jakabot a fogságtól is megsza-
badítja úgy, hogy ha ezentúl Colosvar városába teszi a lábát, és azt az asszony tanúkkal is 
bizonyítani tudja, a kezesek kötelesek lesznek őt neki vagy halála esetén gyermekeinek, illet-
ve rokonainak átadni, hogy a Colosvar-i bírák döntése értelmében fejét vegyék, a kezesek 
pedig ebben az esetben egyenként 20 Ft-on maradnak, mely összeget Katalin vagy utódai 
jószágaikból ellentmondás nélkül megvehetnek. (VII. 78v)
Vö. 243. sz.

249. 1580. február 27. (sab. p. Mathiae ap.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy – Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 
1579. november 20-án kelt parancsára (223. sz.) – Georgyfalvy Zsigmond (n) vajdai ember, 
Coloswar-i György (n) deák hiteleshelyi kiküldött jelenlétében, február 25-én (in Mathiae 
ap.) kiszállt Zuczhyak (Kolos vm) birtokhoz, ahol mindkét peres fél tanúi körében köztudo-
mányvételt tartott. A kihallgatott tanúk nagy része szerint az 1554. évi nagy pestis után egy 
évvel égett le Domby Jakab háza, majd Zuczhyaky Miklós (n) deák özvegye: Apollónia asz-
szony a leánya: Domby Jakabné Orsolya iránti együttérzéséből átengedte nekik ama házát, 
melyet testvérével: néhai Somay Lőrinccel együtt osztatlanul bírt. Ezek után Orsolya és férje 
a peres házban laktak, majd parancslevéllel – nemesek és nemtelenek jelenlétében – felosz-
tatták a házat, amelyben egy ideig Domby Jakab és Somay Lőrinc özvegye: Domby Mihály-
né Borbála asszony együtt éltek, később ez utóbbi elköltözött. Domby Jakab azt állította, 
hogy az osztály során a tornác (atrium) egy része, valamint egy szoba és a hozzá tartozó 
pince (stuba cum sua cella) neki jutott, egy másik szobát (camera) pedig, melyet Somay Már-
ta zálogba vetett néhai Bank Pálnál (e), Beke Bálinttal közösen 12 Ft-on visszaváltotta. A 
házat most is Domby Jakab örökösei birtokolják, a nevezett osztály során pedig a felperes 
Beke Istvánt nem elégítették meg. A tanúk egy része úgy emlékezett, hogy a háznak a parasz-
tok általi felosztásakor egy szoba (hypocaustum seu stuba) Domby Jakabnak, a pince és a 
tornác Beke Istvánnak, egy másik szoba (camera) pedig Somay Mártának jutott, mások sze-
rint viszont Domby Jakab halála után egy szoba és az ahhoz tartozó pince, továbbá a tornác 
fele része és az ahhoz tartozó pince feleségét, egy másik szoba és a tornác fele része pedig a 
felperes Beke Istvánt illette. A per alatt levő ház egykoron néhai Somay György birtokában 
volt, ennek halálával pedig öccsére (fr. cout): Somay Lőrincre (egy tanú szerint Somay Györ-
gyöt kiűzték a tartományból, ezután pedig testvére hűséges szolgálataiért kieszközölte a 
maga részére a nevezett házat), majd annak özvegyére: Borbálára háramlott, akinek Somay-
tól született egy fi a: Péter, és egy leánya: Katalin, akit a felperes apja: néhai Beke Ambrus 
vett feleségül. Somay Lőrinc halála után özvegye előbb néhai More Györgyhöz, majd Dom-
by Mihályhoz ment feleségül. Domby Jakab néhai Somay Dorottya részét három Ft-on visz-
szaváltotta Bank Páltól. A tanúk egy része nem tudott semmit a Somayak és az alperes Dom-
by Anna közötti rokoni kapcsolatról. Zuczhyak-i More Orbán (n) emlékezett, hogy 
gyermekkorában, amikor apja: More Pál Colos vármegyei szolgabíró volt, leégett Domby 
Jakab háza, és a felperes törvényes gyámja: Beke Bálint (n) tiltást tett nevezett apja jelenlé-
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tében a peres ház elfoglalása ellen. — A vallomást tevők nevei: Nemesek: Soma-i Somay 
Lukács és István, akik megerősítették korábban tett vallomásukat, melyről előállították az 
1576. május 24-én kelt oklevelet (78. sz.). Somay István vallomása ellen tiltást tett az alperes 
férje: Baczhy Mátyás, minthogy a tanú a felperes rokona; Patha-i Nagy János, Zuczhyak-i 
Benoczh Gáspár, Nagy Gergely, Sandorhazy András, Syroky Mátyás, Sigmond Balázs, Sarlo 
Mihály, Gebarth János, néhai Nagy Lőrinc özvegye: Domby Ágnes. – Zuczhyak-ról Ombozy 
György (e) jobbágya: Huyak Bálint, Syroky Mátyás jobbágya: Baczhy András, Zent Egyed-i 
Gergely (e) deák jobbágya: Huyak Imre, Sygmond Balázs jobbágya: Varsoczhy Vince, 
Baczhy Mátyás jobbágya: Kochys László felesége: Ilona (h), Kabos Gábor (e) jobbágya: 
Vinczhe Gáspár. (VIII. 8r–11r)
A tanúvallomások magyar nyelvűek.

250. 1580. március 13. (Albae Iuliae, dom. Laetare)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajdának a kolozsmonostori requisitorokhoz intézett, köz-
tudományvételt elrendelő ítéletlevele, amely az október 25-én [!] kezdődő törvénykezési sza-
kaszon (in termino celebrationis iudiciorum octavi die festi beati Lucae ev.) Kemeny Boldi-
zsár (e) felperes érdekében és az alperes Margay István (e) vajdai udvari familiáris ellenében 
kelt. (VIII. 13r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1580. július 9-én kelt oklevelében (264. sz.).

251. 1580. március 16. (Albae Iuliae, f. IV. p. Laetare)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda bizonyítja, hogy Baladffi  Ferenc hosszas pereskedés 
után egyezséget kötött Horwat Mihállyal, utóbbi apjának, néhai Horwat Mihálynak javaira és 
birtokrészeire vonatkozóan. (VII. 103v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1580. november 13-i oklevelében (279. sz.)

252. 1580. május 4. (f. IV. p. Crucis)
Warsza-i Wajda Balthazar (n) tiltakozik amiatt, hogy Warsza-i Wajda Fărcaș és Andrei (no-
biles) egyezséget kötöttek Wajda Ștefannak Warsza-n levő nemesi udvarházára, a Warsza 
Inchel és Nagy Merigyo (Colos vm) birtokbeli részekre, úgyszintén Panda Petru és két fi a, 
valamint Weress Luca Warsza-n lakó jobbágyokra, illetve a nevezett Wajda Ștefannak ugyan-
ott levő malmára vonatkozóan. (VII. 86v–87r)
Részben áthúzott szöveg. A lap alján: Dionysius Bogdán de Kovászna B. M. V. de Kolos Monostra scriba iuratus 
1755.

253. 1580. május 6. (in possessione Walko, f. VI. p. Phil. et Jac.)
Walko-i András, Warsza-i Feyerdi János, Gereomonostra-i Kabos Gáspár és Pál, Nagy Me-
riggio-i Bad Mihai és Avram, továbbá Mahwly Fărcaş (egregii) fogott bírákként bizonyítják, 
hogy április 10-én (dom. Conduc. Pasc.), Warsza birtokon (Colos vm) Warsza-i Wajda, más-
ként Kende Andrei (n), miután kérte a jószágok felosztását, egyezséget kötött atyafi ával (fr): 
Warsza-i Wajda Ştefannal (e) a Warsza, Inchel, Walko és Nagy Meriggio (Colos vm) birtok-
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beli osztatlan jobbágyokról, szántóföldekről, kaszálókról, malmokról és malomhelyekről, 
illetve Wajda Ştefan nemesi udvarházáról. (VII. 117r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1581. november 16-i oklevelében (319. sz.), amely szerint eredetijét a 
kiállítók pecsétjei erősítették meg.

254. 1580. május 10. (f. III. a. Asc. dom.)
Coloswar-on lakó Chehi Bálint (h) többszöri kérésre 100 magyar Ft alatt kezességet vállal 
Gáspár nevű fi áért, aki jobbágyul kötötte magát Kowachoczy Farkas (g, m) tanácsúrnál és 
kancellárnál, vállalva, hogy a mai naptól számított egy év alatt megházasodik, és a kancellár 
kérésére Bwryanos Bwda (Colos vm) birtokra költözik. Ugyanakkor a Doboka vármegye 
szolgabírája: Dersse-i Komyathy Gáspár és Horwat Imre (nobiles) nagyobb kancelláriai író-
deák által képviselt kancellár vállalta, hogy Chehi Gáspárt pereiben megvédelmezi, a birto-
kon levő házat pedig neki adományozza. (VII. 163v–164r)

255. 1580. május 11. (in vig. Asc. dom.)
Egyfelől Zava-i Almady Gáspár (e), másfelől Doboka-i Dobokay Imre (e) – ügyvédvalló 
oklevéllel Zylkerek-i néhai Almady András özvegye: Sombory Anna (g) nevében – Almady 
András javairól az alábbi egyezséget kötik. Sombory Anna Zylkerek határában levő ama 
„ugarlo feoldeket”, melyeket az idén szántanak és bevetnek (hoc scilicet anno sulcanda et 
serenda), úgyszintén egy irtvány kertet (horto extirpatitio) és a birtokon lakó jobbágyát: Teo-
reok Antalt, továbbá Fyzkwt-i, Legen-i, Septer-i és Palothka-i jobbágyait – kivéve három 
Palothka-it, úgymint Bereczk Jánost, Vajda Andrást és Zabo Tamást – átengedi Almady Gás-
párnak. Cserében Almady Gáspár Sombory Annának engedte át Zylkerek-i részbirtokát és 
ottani nemesi udvarházát, úgyszintén Pentek-i és Vayola-i jobbágyait úgy, hogy azokat no-
vember 1-ig (usque Omn. sanct.) az asszony kezéhez adja. Sombory Anna a bortizedet erre 
az évre is beszedheti, a vetéseket pedig jobbágyai begyűjthetik és elvihetik. November 1-e 
közeledtével Almady 10 társzekeret (decem currus onerarios ad unam vehetem seu vicem) 
biztosít az asszony költözéséhez, és átengedi Sombory Annának a Zylkerek-i nemesi udvar-
házat és berendezését (una cum mensis, scamnis tabulae affi xis, repagulis et id genus vecti-
bus januarum), úgyszintén Zylkerek, Pentek és Vaiola birtokbeli részeit, valamint az említett 
három jobbágyot, továbbá három egész évre a mindkét Palothka határában sorshúzással ki-
osztandó 16 darab szántóföldet és ugyanannyi kaszálót azokon a helyeken, ahol a jobbágyok 
a maguk részére majd vetnek és kaszálnak e három esztendőben (una cum senis denis agris, 
senisdenisque foenilibus in territorio utriusque Palothka sorte cessuris, iis nimirum in locis, 
ubi ipsi etiam coloni sibi ipsis seminaturi et falcaturi sint singulis his tribus annis, ad quam-
cunque plagam arari et falcari contingat). A Zylkerek határában levő nagy irtvány kert (horti 
maioris extirpatitii) felől úgy egyeztek meg, hogy a három év alatt Sombory Anna szedi a 
nyáron érő gyümölcsöket, a télieket pedig Almady Gáspár. Anna asszony csak az említett 
három jobbágyon szedhet censust, és az eladott borának árából hátramaradt összeget szaba-
don behajthatja, Almady Gáspár halála esetén pedig feleségének: Sylvassy Zsófi ának és fi á-
nak: Almady Bálintnak, illetve örököseiknek adja vissza a jószágokat. A szerződést megsze-
gő fél 200 magyar Ft-on marad, és rövid úton törvénybe idézhető. (VII. 84r–84v)
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256. 1580. május 11. (in vig. Asc. dom.)
Saard-i Feyerdi Miklós (e) Nema és Beke (in cottu Zolnok Interiori) birtokbeli részeit ha-
szonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 100 magyar Ft-on zálogba veti Gereomonostra-i 
Kabos Gábornál (e). Úgyszintén a nevezettnél köti le július 26-ig (ad Annae vid.) 32 magyar 
Ft-on Chepegeomachkas-i (Doboca vm) jószágát is, kikötve, hogy e birtokrész az említett 
ünnepig kezénél maradjon, annak elteltével pedig, ha azt nem váltaná vissza, Kabos Gábor 
zálogba foglalhat magának két jobbágyot a jobbak közül (ex colonis melioribus). Feyerdi 
Miklós a zálog idejére szavatosságot vállalt. (IX. 45v–46r)

257. 1580. május 11. (in vig. Asc. dom.)
Saard-i Feyerdi Miklós (e) Nema és Beke (in cottu Zolnok Interiori) birtokbeli részeit ha-
szonvételeivel és tartozékaival együtt szavatosság vállalása mellett 100 magyar Ft-on leköti 
Gereomonostra-i Kabos Gábornál (e). (VII. 82v)
Vö. 265. sz.

258. 1580. május 16. (f. II. p. Asc. dom.)
Thamasfalva-i, másként Bykali Illés fi a: Gergely fi a: György fi a: András fi a: György fi a: 
András fi a: Gábor fi a: Magyar Bykal-i Vytez András (e) tiltakozik amiatt, hogy néhai Bar-
chay Sándor (e) leánya: a kiskorú Druzsina (n) új adomány címén kieszközölte magának a 
Zengeli, Zakaly, Kementelke (Thorda vm) birtokokat, illetve a Bare-i (Colos vm) részjószá-
got az azokban rejlő királyi joggal együtt, s azokba be is akarja magát vezettetni. Ezért tiltja 
a vajdát az adományozástól, a nevezett Druzsinát pedig eme jószágok megszerzésétől. (VII. 
84v és 86r)

259. 1580. május 22. (in Pentec.)
Inaktelke-i Geroffy Mihály (e), hogy visszaválthassa a testvére (fr. cout): Geroffy András (n) 
által 700 magyar Ft-ért Gyulay Jánosnak (e) elidegenített (139. sz.) Zamosfalva-i (Colos vm) 
részjószágot és nemesi udvarházat, Inaktelke-i (Colos vm) részbirtokát és nemesi udvarházát 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt, valamint az udvarházához tartozó Gerovasarhely-i 
(Colos vm) szántóföldjeit, kaszálóit, erdőit és más javait 404 magyar arany Ft-on és még 170 
Ft-on szavatosságot vállalva zálogba veti Alsozentmihalyfalva-i néhai Péter deák (e) özve-
gyénél: Geroffy Borbálánál (g). Geroffy Mihály és utódai a zálogösszeggel és saját pénzükön 
bármikor visszaválthatják jószágaikat, de előbb meg kell térítsék Geroffy Borbálának vagy 
utódainak a jószágok építésére fordított, becsü alapján megállapított költségeit. (VII. 86r–86v)

260. 1580. május 27. (f. VI. p. Pentec.)
Inaktelke-i Gereoffy Ferenc (n) vallotta, hogy idősebb testvérei (fr. c): Gereoffy András és 
Mihály (nobiles) Gereowasarhely, Eztana, Inaktelke, Magiarkiskapws, Olah Kiskapus, Pa-
nik, Bedech birtokbeli ősi részeiket és Opanik prédiumukat (Colos vm) részben Zentelke-i 
Banffi losonczy Kristófnak (m), részben pedig Kalota ZentKiraly-i Ispan Gáspárnak és Ge-
reomonostra-i Kabos Gábornak elidegenítették (171. sz., 234. sz.). E jószágok peres úton 
való visszaszerzését Gereowasarhely-i Gereoffy Jánosra (e) bízza, kikötve, hogy ha Gereoffy 
János azokat saját költségén visszaszerezné, akkor Gereoffy András Panik-i és Eztana-i, va-
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lamint Opanik prédiumbeli részei tartozékaikkal együtt őt illessék meg, a többi jószágot vi-
szont Gereoffy János bírhatja zálog címén, amíg ő azokat vissza nem váltja úgy, hogy mind-
egyik nyolcados törvényszakért, melyen e per folyik (pro singulis terminis octavalibus, ad 
quas bonorum istorum recuperandorum gratia lis per Joannem Gereoffy deportanda foret) 20 
Ft-ot ad a zálogösszeghez. Ha a bevallását visszavonná, 1000 arany Ft-on maradjon. (VII. 
89v–90r)

261. 1580. június 9. (f. V. p. dom. I. Trinit.)
Colos vármegye ispánja: Czhege-i Vas György (e) – fi ai: Ferenc és János terhével is – vallja, 
hogy barátja (amico suo): Colosvar-i Posztómető (Pannicida) János deák (c) részére 1000 
magyar Ft-ot kér kölcsön Erdély ítélőmesterétől: Vesseleny Miklóstól (e). A kölcsönt ő vagy 
az említett János deák [1581.] május 14-ig (ad Pentec.) Vesseleny-nek, annak halála esetén 
pedig örököseinek egy összegben, készpénzzel kötelesek törleszteni, ellenkező esetben az 
ítélőmester vagy örökösei – jelen oklevél alapján, iktatóparancs és vajdai ember nélkül, a 
vármegye ispánjainak, alispánjainak és szolgabíráinak hiányában is – zálogba foglalhatják 
Vas György Zent Gotthart-i (Doboca vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt. Posztómető János deák Vesseleny Miklós jótéteményeiért vállalja, hogy midőn útjá-
ról visszatér, a magával hozott portékájából Vesseleny vagy utódai 100 Ft értékben maguk-
nak választhatnak. Végül Vas György a zálogosítás idejére szavatosságot vállal. (VII. 87r–87v)

262. 1580. június 24. (in Nat. Ioannis)
Colosvar-i Feyervary József (c) tiltakozik a következő ügyben. Az elmúlt években bizonyos 
marhabőrök erővel való elvitele okán a Colosvar-on lakó Tarr Istvánt (c) a város bírái előtt 
perelte, és számára kedvező ítélet született, majd, miközben a pert a város esküdtjei elé fel-
lebbezték, az említett Tarr István a vajdától kért védelmet, és egy missilist eszközölt ki, mely-
lyel a vajda a pert meg akarta szüntetni. Erre a tiltakozó is a vajdához járult, és némely taná-
csurak közbenjárására kieszközölte, hogy a vajda a Tarr Istvánnak adott parancslevél 
ellenére sem fogja a perfolyamot akadályozni, hanem Tarr-t az egyezséglevél mellett jog-
ügyigazgatója útján fogja védelmezni (eundem Stephanum Tarr penes litteras suas contractus 
[!] et transactionales in jure contra eundem protestantem evincere et medio directorem 
caussa rum suarum tueri et defendere vellet). Minthogy ez az ítélet kárára van, tiltakozik, ki-
jelentve, hogy jogait továbbra is fenntartja. (VII. 110r)

263. 1580. július 3. (dom. V. p. Trinit.)
Zent Imreh-i Zentgeorgy Tamás (n) nyugtatja legidősebb nővérét (s. natu maximae), Ka-
mwtt-i Kamwthi Balázs (e) feleségét: Zengeorgy Erzsébetet (g) Zent Imre birtok fele részé-
nek és Zent Georg prédiumnak (Heves vm) kézhezvétele felől. Ezen jószágokat apja: néhai 
Zentgeorgy Gáspár (n) bízta vele együtt nővérére, de gyermekkora elteltével atyai jószágok-
ként őt illetik, s azokat haszonvételeivel és tartozékaival együtt teljességükben megkapta. 
(VII. 87v–88r)

264. 1580. július 9. (VIII. d. communis inquisit. et attestat.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 1580. már-
cius 13-i ítéletlevelére (250. sz.), hogy Torda vármegye ispánja: Zylvas-i Keczheleczky Imre 
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(e) vajdai emberként, illetőleg Colosvary Márton (n) deák hiteleshelyi kiküldött július 2-án 
(in Visit. Mariae) kiszálltak Torda mezővárosba (Torda vm), ahol kihallgatták a felperes Ke-
meny Boldizsár és az alperes Margay István által előállított tanúkat. Az alperes tanúi szerint 
„Bekes hada elott valo Hushagyo vosarnaptol fogva” Veres János bírta a Detre/Detreh-i kő-
házat, az ottani részjószágot azután már sem anyja [Kemény Jánosné: Sarmasági Anna] vagy 
annak fi a: Kemeny Boldizsár nem birtokolta. Arról viszont nem volt tudomásuk, hogy Veres 
János kielégítette volna anyját a jószágért. Veres János jobbágyai uruk parancsából lebontot-
ták a kőház kerítését, kivágták a gyümölcsfákat, még a kőfalat is bontani kezdték, hogy ol-
csóbban vehesse meg anyjától a birtokot. Végül Veres üzent jobbágyainak, hogy ne pusztít-
sanak többet, mert megvásárolta a házat, amit utóbb szalmával fedetett be. Kemeny 
Jánosnénak, Veres János anyjának volt Detreh-en egy Czhyete Pál nevű jobbágya, akit áten-
gedett a házzal együtt Veres Jánosnak. A tanúk nem tudták, hogy Veres János hogyan szerez-
te meg a Detreh-i részt, hogy elcserélte-e Mykos-i és Zelestye-i jószágáért, de a jószágot 
addig bírta, „myg Bekes hada mya vezet”. Mások szerint Veres a jószágot anyjának Bwkos-re 
való távozása óta bírta. Kabos Ferenc özvegyének: Kemeny Annának Mykos-ön lakó job-
bágya: Danczho/Danczhyo Borza kenéz emlékezett, hogy Veres János felhívatta Detreh-re, 
és utasította, hogy karókat és vesszőt hozasson a ház köré, mivel oda akar költözni, a [My-
kos-i] házát pedig egy jobbágyának adja. A szállásán hasfájással küszködő (in hospicio coli-
co morbo detentus) Veres János (e) megtagadta a tanúságtételt, „miert hogy ezen familiabol 
vagyok, nem tartozom megvallany, merth ha megvallanek ys, tudom, hogy kedvem zerent 
nem esnek. Azert protestalok, hogy ha az teorweny ugy talallya, hogy meg kel vallanom, 
akkor ys megvallok, merth engedek az urunk eo nagsaga paranczhyolattyanak, es beczhywl-
lom mynt kegyelmes feyedelmemet.” A felperesek által megidézett tanúk közül Gyczhy Já-
nos (m) Farnas-i szabadosa (libertinus): Teoros Ferenc azt vallotta, hogy „a vezedelem elott” 
Veres Jánosnak Detreh-i tiszttartója volt, amikor őt anyjához: Sarmassagy Anna asszonyhoz 
küldte, akivel együtt bírták a jószágot, és kérte, hogy engedje át neki a Detreh-i birtokot, 
amiért cserében kiváltja a Landor-beli részeket Kendy Ferenctől és Gábortól. Erre az asszony 
azt válaszolta, hogy „eb engeggye es eb haggya, mert en elvarhatnam, de tudom, hogy sem-
my nem kel abba az igeretbe”. Balatfy Tamás (e) özvegye: Sombory Petronella (n) emléke-
zett, hogy „az vezedelem elott Huswet nap tayba” Kemeny Jánosné fi ának: Veres Jánosnak 
engedte át Detreh-et, aki ígérte, hogy a Landor-i részjószágot visszaváltja a Kendyektől, de 
közbejött a Bekes-féle veszedelem, és a dolog félbeszakadt. Veres János Mykos-i részét azért 
engedte át anyjának, mert az lemondott Farnas-on levő jószágáról. — A vallomást tevők ne-
vei: Koh-ról Vytez Gábor (e) jobbágya: Lukaczhy Petru, Zemere Sebestyén (e) jobbágyai: 
Makary Mihai, Zynkwly Gheorghe, Paskul Simion, Boka Ştefan, Barb Ioan, Polyak Ferenc 
özvegyének jobbágyai: Bulya Ioan, Demyen Mátyás, Onyga Rafael. – Myndzent-ről Banffy 
Boldizsár (m) jobbágyai: Fekete Farkas és Mihály, Hodos Matia, Zemere Sebestyén jobbá-
gyai: Marian David, Korna Ioan, David Mihai. – Detreh-ről Varfalvy Gergely (e) jobbágya: 
Ittul Merra, Margay István servitora: Nagy István (pr). – Bwkos-ről Kemeny Boldizsár ser-
vitora: Zabo Balázs (pr). – Beoly/Beol-ről előbb Bank Pál, majd Tompa István (egregiorum) 
özvegyének: Pathoczhy Emerenciának (g) jobbágya: Littho Ioan, Vytez Gábor (e) jobbágya: 
Fekete Ioan, Banffy Boldizsár jobbágya: Orros Thruczha. – Mykos/Mykes-ről Zent Ivany/
Zentivany István deák jobbágyai: Zeoke Pavel, Borza Kraczhyon, Kemeny Ferenc özvegyé-
nek jobbágya: Borza Mihai, Zentmyhalyfalvi Péter (e) deák özvegyének: Gyeroffy Borbálá-
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nak (n) jobbágya: Myle Simion. – Egerbegy-ről a birtok egyházának lelkésze (pastor): Ze-
rem uylaky Péter (v) presbiter és felesége: Ágota (h), Gerendy János jobbágya: Vekony 
Orbán, Kalnay Pál özvegyének jobbágya: Fodor János, Baladfy János jobbágya: Deak Or-
bán. – Boldoczh-ról egy gazdátlan jobbágy (nullius iobbagio), Byro Orbán özvegye: Ágnes, 
Margay István jobbágya: Czhyete Pál. – Farnas-ról Zyczhy János jobbágya: Baczhy Márton, 
Gyczhy János jobbágyai: Zakaczhy János, Tholvay Ambrus, Feyerwary János. – Keozep-
lak-ról Veres János servitora: Saffar András (n). Az ítéletlevelet pecsétfővel (capite sigilli) 
lezárva küldik vissza. (VIII. 13r–15v)

265. 1580. augusztus 4. (in possessione Vaydakamaras, f. V., in Dominici conf. [!])
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy 16 
márka büntetés terhe alatt tartsanak tanúvallatást Coloswar-on lakó Feyervary Józsa (c) 
ügyében. (VIII. 16r)
Belefoglalva a kolozsmonostori requisitorok 1580. augusztus 5-i oklevelébe (266. sz.).

266. 1580. augusztus 5. (f. VI. a. Transfi g. dom.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda 1580. 
augusztus 4-én kelt parancsára (265. sz.) felvették a Feyervary Józsa által előállított Byhar-i 
Foris Ambrus (c) vallomását. A tanú szerint az elmúlt években, midőn Feyervary Józsa mar-
habőröket (cutes bovinas) akart vásárolni Kalmar Mihály (c) Varad-i harmincadostól és vaj-
dai bőrszámvevőtől (cutium illustrissimi principis Transsilvaniae quaestore), Varad-ról Deb-
recen-be készült menni, ezért megkérte őt a nevezett Kalmar Mihály, hogy adja hírül Tar 
Istvánnak (c), ne mulassza el kifi zetni a bőrök árát, mert ha a pénzt nem küldi, másnak adja 
el azokat. A mészárosok tőle állandóan a pénzt követelik, ha pedig Tar István nem fi zetne, 
arra kényszerülne hogy Feyervary Józsának adja el a bőröket. Debrecen-be érkezve a tanú 
nem találta Tar Istvánt házánál, hanem annak servitorát: András deákot értesítette, aki el-
mondta, hogy ura Kassán (Cassoviae) tartózkodik, nála pedig pénzt nem hagyott. Így a bőrő-
ket végül Feyervary Józsa vásárolta meg. (VIII. 15v–16v)
Vö. 262. sz.

267. 1580. augusztus 11. (postr. Laurentii mart.)
Egyfelől Beche-i Nagy Gáspár (c), másfelől felesége, korábban Zakany Imre (c) özvegye: 
Zegedy Anna (h) Koloswar-i lakosok az alábbi egyezséget kötötték: Anna asszony tekintettel 
öregségére és arra, hogy férje házasságuk alatt illendően bánt vele, halála esetére végrende-
letileg a nevezett Nagy Gáspárra hagyja Debrecen városában a Czhegled uczha-ban – Me-
gyery Ferenc és Hugyay Mátyás (circumspecti) házainak szomszédságában – levő házának 
és tartozékainak őt illető harmadrészét (trientem seu tertialitatem), úgyszintén ama 500 ma-
gyar Ft-ot, melyet a kezén levő ítéletlevél értelmében a Debrecen-ben lakó Ember Mihálytól 
(c) nyert el per útján. Felhatalmazza férjét, hogy a jószágokat kezéhez vegye, és azokból, 
valamint az említett pénzösszegből elégtételt adjon hitelezőinek, és fedezze azon pereinek 
költségeit, melyeket a Varad-on lakó Bolday Farkas deák és Ember János (circumspecti), il-
letve Colosvar-i néhai Kakas András (c) özvegye: Anna (h) ellen – ez utóbbit a nevezett Ka-
kas András első feleségének, saját testvérének (s. cout): néhai Zeczhy Dorottyának (h) az 
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említett Anna asszonynál maradt javai okán – folytatott. Úgyszintén férjénél köti le a Colos-
war-i Farkas vczha-ban levő házát és a városban levő összes ingó es ingatlan javait, hogy 
azokból törlessze tartozásait. (VII. 107r–107v)
Előfordul tartalmi ái-ként is a kolozsmonostori requisitorok 1583. november 4-én kelt oklevelében (415. sz.), de ott 
Torda utcai házat említenek.

268. 1580. augusztus 15. (Assumt. Mariae virg.)
Koronka-i néhai Mihalyfy János (n) özvegye, Geges-i néhai Glesan Miklós (e) leánya: Kata-
lin (g) vallja, hogy az elmúlt években néhai férje az atyai részjószágait, nevezetesen Filetel-
ke-i (Kikelleo vm) részbirtokát Lazar Jánosnak (e), valamint Gialakwth-i néhai Lazar Imre 
(e) özvegyének: Safarith Krisztinának (g), Mehes, Welker (Colos vm), Saly és Gerebenyes 
(Thorda vm) birtokbeli részeit pedig Colos vármegye ispánjának: Czege-i Was Györgynek 
(e) adta el (204. sz) bizonyos összegért, mely összegből egy rész Koronka-i néhai Mihalyfy 
Tamás (e) özvegyét: Melith Mártát (g) illeti meg. Melith Márta anyósként (uti socrus ipsius) 
nyugtatja Glesan Katalint és születendő gyermekét (infantem uteri sui) a pénzösszeg kézhez-
vétele felől. (VII. 88r–88v)

269. 1580. szeptember 4. (dom. a. Nat. Mariae virg.)
Saard-i Feyerdy Miklós (n) – Nyressy Annától (n) született fi ai: István és Albert, valamint 
leánya: Erzsébet terhével is –, hogy mások kezén levő, jövedelmezőbb javait visszaválthassa, 
Bonczhnyres (Doboka vm) negyedrészét a birtok végében, a Zekely Ay felé levő puszta ne-
mesi kúriával, továbbá haszonvételeivel és tartozékaival együtt 242 magyar Ft-ért – mely 
összegből 160-at most, 82-őt pedig már korábban átvett – zálogba veti Bonczhnyres-i Dobay 
Simonnál (n). A negyedrész nyolc jobbágy- és egy nemestelket foglal magába, de nem tartal-
mazza néhai David Antal (pr) ama pusztatelkét (fundo seu prediali deserta), melyet ő Zyl-
vassy Mátyásnak (n) adott, továbbá a negyedrészen lakó Mátyás Kelement (pr), aki Dobay 
Simon kezén van, valamint a következő szántóföldeket: a lapályon, a Keohatar-ban három 
nemes holdat (tribus iugeribus nobilitaribus); a Gyepws far nevű oldalon öt holdat és még két 
Pap fi ve-nek nevezett kaszálót. A zálog feltételeként kikötik, hogy ha Dobay Simon a pusz-
tatelkeket megtelepítené (coloniam in desertas sessiones istas collocaturus esset), [a zálog 
leteltével jobbágyait] szabadon elviheti, a puszta nemestelek építésére tett, méltányos becsű 
(condigna aestimatione) útján felmért költségeit pedig Feyerdy Miklós és örökösei megtérí-
tik. Ha Feyerdy Miklós és örökösei a zálogösszeget nem törlesztik, de Dobayt és örököseit 
mégis kirekesztenék ezen jószágból, utóbbiak 242 Ft értékben foglalhatnak Feyerdy és örö-
kösei máshol levő birtokjogaiból a maguk részére. Végül Feyerdy a zálogosítás idejére sza-
vatosságot vállalt, Dobay pedig kötelezte magát, hogy a zálogösszeg megtérítésekor a jószá-
got visszaszolgáltatja. (VII. 88v–89v)

270. 1580. szeptember 21. (in Matthaei ap.)
Boncznyres-i Kodory János (n) Iklodzentiwan-i (in cottu Zolnok Interiori) birtokrészét ha-
szonvételeivel és tartozékaival együtt szavatosság vállalása mellett 100 magyar Ft-ért eladja 
Iklod-i Toldalagi Ferencnek (e). (VII. 82r–82v)
Azonos szövegű bejegyzés a VII. 58v–59r közötti számozatlan lapon.
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271. 1580. szeptember 25. (dom. a. Michaelis)
A Colosmonostra-i requisitorok bizonyítják, hogy Coloswar városának bírája és esküdt pol-
gárai kérésére szeptember 25-én Balasffy Ambrus és Coloswar-i György deák (nobiles) 
requisitorok kiszálltak Korogy-ra (Kolos vm) Bank Pál, majd ZentMihaltelke-i néhai Tompa 
István (egregii) özvegye: Eperyes-i Patochy Emerenciána (g, n) nemesi udvarházához, ahol 
az asszony az alábbi bevallást tette: Coloswar-on, a Thorda ucza-ban – a városfal és Kadar 
Mihály (c) épülete szomszédságában – levő ama sarokházat, melyet 300 magyar Ft-ért vásá-
rolt előbb Tamás deák, majd Pechy Mátyás, György deák, végül Gyarmaty Imre deák Colos-
war-i polgárok özvegyétől, jelenleg Zilagi Boldizsár (c) feleségétől: Besan Annától (h), a 
város kiváltságait megszegve nem birtokolhatja és lakhatja, ezért azt a nevezett összegért 
örök jogon a városnak adja el. (VII. 93r)

272. 1580. október 15. (sab. a. Galli)
Zamosfalwa-i Gereoffy Mihály (n) ama Eztana (Kolos vm) birtokon levő, épületekkel ren-
delkező, de lakatlan (desertam sed aedifi cia habentem) jobbágytelkét, amely Kalota Zentki-
raly-i Ispan Gáspár (e) jobbágya: Varga Simon, illetve Wasarhely-i Gereoffy János (e) job-
bágya: Farnassy János házainak szomszédságában fekszik, haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt 13 magyar Ft-on zálogba veti Jazbereny/Jazberini Galos Orbánnál (e). Egyúttal vállal-
ja, hogy a jószág birtokában Galos Orbánt megvédelmezi, ellenkező esetben utóbbi Eztana-n 
zálogba foglalhat egy azonos értékű puszta jobbágytelket. (VII. 94r–94v)

273. [1580. október 15.]
Zamosfalwa-i Gereoffy Mihály (n) Zamosfalwa (Colos vm) birtokon – Vasarhely-i Gereoffy 
János (e) jobbágya: Hegedeos Gáspár, illetve Kis Kapus-i Gereoffy Mihály (n) jobbágya: 
Theoreok Antal házainak szomszédságában – levő lakatlan és épületek nélküli jobbágytelkét 
15 köböl [gabona elvetésére] elegendő [szántóföldekkel] [?] együtt (adiunctis saltem quin-
denorum cubulorum capacibus […]), eladja [?] Jazberin-i Galos Orbánnak (e). (VII. 94v)
A bejegyzés vége hiányzik. Keltezését az ugyanazon lapon levő bejegyzés (272. sz.) dátuma valószínűsíti.

274. 1580. október 24. (f. II. p. Lucae)
Egyfelől Nadas-i Mogory Tamás (e), másfelől felesége, Nagylak-i néhai Choronk Mártonnak 
(e) feleségétől: néhai Menyhart Katalintól (n) született leánya: Choronk Anna (n) az alábbi 
szerződést kötik. Choronk Anna vallotta, hogy Nagylak (in cottu Alb) birtokban levő, Cho-
ronk rez-nek nevezett apai részjószágát – melyet elődei zálogba vetettek – férje bizonyos 
pénzösszegen visszaváltotta Barlabassy Lénárdtól és Balog Jánostól (egregii), ezenfelül 
Papffalwa (Colos vm) birtokbeli másik apai részbirtokát visszaperelte, és mindezekre saját 
pénzéből 186 magyar Ft-ot és 28 dénárt költött. Ezért gyermektelen halála esetére a nevezett 
jószágokat és hitbérét (simul cum dote sua) férjénél köti le (inscripsit et obligavit), hogy 
azokat addig bírhassa, amíg az elköltött pénzét visszakapja, ha viszont férje őt özvegyként 
hátrahagyva örökösök nélkül halna el, javaiból servitorait és hitelezőit fi zessék ki, majd töb-
bi ingósága és ingatlanjai özvegyét illesse meg. (VII. 96r–96v)
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275. 1580. október 28. (in Sim. et Jud.)
Nagylak-i néhai Chorong Márton (e) leánya: Anna (g) és férje: Nadas-i (in cottu de Zador [!]) 
Mogory Tamás (e) tekintettel atyafi ságukra, továbbá mivel vissza akarják váltani zálogosított 
birtokjogaikat, a Papfalwa (Kolos vm) birtokbeli Chorong rez nevű ősi részjószágot az ott 
levő nemesi udvarházzal, valamint haszonvételeivel és tartozékaival együtt 250 magyar Ft-
ért örök áron eladják Hederfaya-i Barlabassy Lénárdnak (e) és feleségének, Nagylak-i néhai 
Chorong Gergely (e) és Swlyok Borbála (g) leányának: Chorong Ilonának (g). A vásár felté-
teleként kikötik, hogy Barlabassy Lénárd és Chorong Ilona magszakadása esetén a jószág – 
vagy annak elidegenítése esetén – azzal egyenértékű más birtok Chorong Annára és örököse-
ire háramlik. (VII. 91v és 94r)

276. 1580. október 31. (f. II., seu in vig. Omn. sanct.)
Egyfelől néhai Mosdossy Ambrus (e) özvegye, Nagylak-i néhai Chorong Gergelynek (e) fe-
leségétől, néhai Swlyok Borbálától (g) született leánya: Chorong Ilona (g, n) és jelenlegi 
férje: Hederfaya-i Barlabassy Lénárd (e), másfelől előbb néhai Bank Pál, majd Zentmihaltel-
ke-i Tompa István özvegye: Eperyes-i Pathochy Emerenciána (g) az alábbi örökös cserét 
tették. Chorong Ilona – első férjétől született fi a: Mosdossy János, valamint jelenlegi urától 
született gyermekei: István, Margit és Druzsina terhével is – a Papfalwa (Kolos vm) birtok-
beli Chorong Rez nevű részbirtokát az ottani nemesi udvarházzal és egy puszta nemesi kúria 
kétharmadával (simul cum domo seu curia nobilitaria aedifi ciosa ac duabus partibus alterius 
curiae nobilitariae desertae) – mely jószág harmadrészét apjától örökölte, a maradék kéthar-
madot pedig férjével együtt készpénzzel vásárolta – illetve haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt, úgyszintén Panczelcheh-i (Doboka vm) négy jobbágytelkét, melyeken Zabo Gyárfás 
özvegye, Georgy Lőrinc és Antal, továbbá Bereczk András és fi aik laknak, a sorshúzás sze-
rint nekik járó erdőkkel, szántóföldekkel és kaszálókkal együtt örök jogon Patochy Emeren-
ciánának és fi ának: Tompa Miklósnak adja. Ha Chorong Ilona és férje, valamint örököseik a 
birtokban nem tudnák megvédelmezni Emerenciána asszonyt és örököseit, akkor azok lefog-
lalhatják a maguk részére Kaptalan (in cottu Alb) birtok ama fele részét, melyet most cserébe 
adtak a Papfalwa-i és Panczelcheh-i részjószágokért. (VII. 90v–91v)

277. 1580. november 1. (I. Novembris)
Kamwthi Balázsnak, Somlyay Bathory Kristóf erdélyi vajda udvarhadnagyának végrendele-
te. Feleségét, gyermekeit és jószágait Bathory Kristóf erdélyi vajda védelmére bízza, annak 
halála esetén pedig fi ára: Bathory Zsigmondra, továbbá vitézlő Szeomeore Sebestyénre, 
nagyságos Galffi  János főkomornikra és tanácsúrra, nagyságos Kendi Ferenc, Apaffi  István 
és Sombory László tanácsurakra, valamint vitézlő Oztopani Pernyezy Pál Gyalw-i tiszttartó-
ra. Atyjától reá semmi nem maradt, mindenét feleségével együtt szerezte, ezért jószágait, 
pénzét, ezüstjét és aranyát feleségére és gyermekeire hagyja, kikötve, hogy míg felesége az ő 
nevét viseli, javainak birtokában a tutorok – gyermekei ellenében is – védjék meg. Ha a fele-
sége újból férjhez megy, a tutorok az ország törvényei szerint járjanak el, ha pedig meghalna, 
a tutorok a jószágot ne adják gyermekei kezébe, hanem „wgian ezen jambor regy zolgamat 
az jozagban tarchak”, akitől évente számot vegyenek mindaddig, amíg gyermekei elérik az 
„emberkort”. Ingóságait gyermekei nagykorúságáig szintén a tutorok őrizetére bízza. Haja-
don leánykájára felesége viseljen gondot, de a tutorok is gondviseléssel tartoznak, ha pedig 
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ki kell házasítani, mindenből adjanak neki egy részt, „Orsik pedig elegeggyek azwal, az mit 
en neky rendeltem”, de az anyja is akarata szerint adhat neki. (VII. 153r–154v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1583. április 12-i oklevelében (397. sz.), amely szerint a magyar nyelvű, papírra 
írt pátens eredetijét Oztopan-i Pernyezy Pál (e) látta el kézjegyével és pecsétjével. A pecsét mellett a következő 
szöveg volt olvasható: Anno 1580 prima die mensis Novembris. Coram me Paulo Pernezy de Oztopan, prefecto arcis 
Gyalw factum est, manu propria. □ Közlés: Erdélyi testamentumok II. 118–119.

278. 1580. november 7. (f. II. a. Martini ep.)
Dechey Mihály azon Kis Remete-nek (Thorda vm) nevezett jószágait, melyeket néhai II. 
János választott király bemutatott oklevele (42. sz.) értelmében apja: Deche-i néhai Dechey 
Pál (e) vásárolt meg Naznanffalwa-i néhai Chani Balázs fi ától: Miklóstól (e et a), minthogy 
távol vannak, és ezért számára hasznavehetetlenek, 150 Ft-ért és 50 dénárért örök áron elad-
ja Bagameri Györgynek. A részben saját birtokrészeiből leválasztott fenti jószágokkal, továb-
bá azok haszonvételeivel és tartozékaival együtt Bagamerinek átadja II. János király nevezett 
oklevelét is, és véget vet annak a pernek, melyet Bagameri indított e birtokért apja ellen az 
említett király ítélőszéke előtt. Végül nevezett birtokjogaiért atyafi a (fr): Dechey Péter elle-
nében – 150 Ft és 50 dénár értékig – szavatosságot vállal. (VII. 95v–96r)

279. 1580. november 13. (dom. p. Martini ep.)
Zentkiraly-i néhai Horwat Mihály fi a: Mihály (e) és Chapo-i néhai Baladffi  Ferenc (e) özve-
gye: Thomory Margit (g) vallják, hogy az 1580. március 16-án kelt egyezséglevélben (251. 
sz.) foglaltak végrehajtása és az eskütétel Baladffi  Ferenc halálával özvegyére hárult, aki az 
egyezséglevélben említett 400 magyar Ft fele részének törlesztéséről [1580.] június 26-án 
(dom. p. Nat. Joan.) esküt tett, és ugyanakkor átadta Galteo-i Horwat Mihálynak a néhai apja 
javaiból hátramaradt nyolc Ft-ot, illetve a jószágairól készült három leltárt (tria regesta seu 
inventaria bonorum), november 13-án pedig Coloswar városában [a requisitorok előtt] letette 
az összeg másik részét, vagyis 200 magyar Ft-ot. Ugyanakkor Horwat Mihály nyugtatta az 
özvegyet eskütétele, a leltárak és a kifi zetett összegek, valamint az igásbarmok, ménesbeli 
lovak és fejősállatok (bovum jugalium, equorum equatialium, vaccarum ac ovium mulgibili-
um) hiánytalan átvétele felől, és örökösei nevében is kötelezte magát, hogy azok okán az 
asszonyt nem fogják háborgatni. (VII. 103v–104r)

280. 1580. november 29. (Coloswaratt, 29. Novembris)
Varadi Korlath György elismeri, hogy Daroczy Mihályért a Vacz-i harmincadosnak 300 Ft-ot 
kell fi zessen, és a levelét is el kell hozza. Pecsétes levelét bizonyságként adta. (IX. 165v)
A kolozsmonostori requisitorok 1587 táján kelt keretszöveg nélküli másolata.

281. 1580. december 22. (postr. Thomae ap.)
Egyfelől Zwchak-i néhai Dombi Jakab (n) leánya, Reod-i néhai Bachi Mátyás (n) özvegye: 
Anna (n), másfelől Bwryanos Bwda-i néhai Bwday Ferenc (n) leánya, Zwchak-i Thomory 
János (n) felesége: Borbála (n) megegyeznek ama szerződés véghezviteléről, melyet még 
Domby Anna férje: a nevezett Bachi Mátyás fogott bírák útján kötött az említett Borbála 
asszonnyal, ez utóbbinak a Zwchak-i (Colos vm) Deseo rez-re tett tiltására vonatkozóan. 
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Ennek értelmében Domby Anna Zwchak határában a Mocharkwt-nál levő földekből két hol-
dat, a Mespest nevű részen két hold szántóföldet, a Hordos kwtfeo nevű kaszálóban egy rész 
kaszálót, valamint a Nagyerdőben (in sylva maiori) az Ombozy Györgynél (e) lekötött erdő 
fele részét Borbála asszonynak engedi át úgy, hogy a nevezett erdőt közösen váltsák vissza, 
majd egyenlően osszák el. Az egyezség megszegője 500 magyar Ft-on maradjon. (VII. 116v)

282. 1580. december 22. (postr. Thomae ap.)
Nagylak-i néhai Thallyai István (e) leánya: Borbála (g) és férje: Zentmik[los]-i Pokay István 
(e) a nevezett Borbála asszony ama épületekkel bíró Nagylak-i (in cottu Alb) nemestelkét 
(sessionis suae nobilitaris aedifi ciosae) vagy nemesi udvarházát – melyet apja saját pénzén 
vásárolt és épített újra, és amelyet annak halála után három részre osztottak, de ő nővéreinek, 
Irsey Imréné Katalinnak, valamint Somogy Jánosné Annának részeit megváltotta –, mivel a 
távolság miatt hasznát nem veheti, szavatosság vállalása mellett 135 magyar Ft-ért örök áron 
eladja Nadas-i Mogory Tamásnak (e). Ha Borbála asszony Mogory Tamást birtokában nem 
tudná megvédelmezni, akkor az utóbbi férjének Erdélyben bárhol levő birtokaiból azonos 
értékű jószágot foglalhat zálogként a maga részére, a nemestelek építésére fordított költsége-
it pedig megtérítik. (VII. 96v–97v)

283. 1580. december 28. (Innocentum)
Magiarbykal-i néhai Vytez Gábor (e) fi a: András ellentmond annak az egyezségnek, melyet 
az elmúlt években apja kötött Dobokay Istvánnal (e) Panchel Czeh-en (Doboka vm) lakó hat 
jobbágy felől. (VII. 97v)
Áthúzva.

284. [1580. december 28.]
[Magiarbykal-i néhai Vytez Gábor fi a: András] tiltakozik ama csere okán, melyet Varsza-i 
néhai Vayda Emeric és fi a: Ștefan, illetve Kabos Gáspár kötött [apjával], bizonyos Panchel 
Czeh (Doboca vm), Valko, Kelechel és Wyfalw (Colos vm) birtokbeli jószágokról. (VII. 97v)
Áthúzott, kivonatos bejegyzés. Keltezése az előtte levő bejegyzés (283. sz.) alapján történt.

285. 1580. december 28. (in Innocentum)
Néhai Vytez Gábor (e) fi a: Magyar Bykal-i Vytez András (e) semmisnek nyilvánítja és ér-
vényteleníti egyfelől azt az egyezséget, melyet apja az elmúlt években kötött Dobokay Ist-
vánnal (e) Panchel Czeh (Doboca vm) birtokon lakó hat jobbágy ügyében, másfelől pedig 
apjának Vayda Emeric-kel és fi ával: Ștefan-nal, illetve Kabos Gáspárral (egregii) kötött cse-
réjét bizonyos Panchel Czeh (Doboca vm), Valko, Kelechel és Wyffalw (Colos vm) birtokbe-
li jószágokról. (VII. 99r)
Vö. 283–284. sz.

286. 1581. január 5. (f. V. a. Epiph.)
A vajda Gyalw várában szolgáló zsoldos katonája (stipendiarius miles): Horwathi-i Peres 
Gergely (e) tekintettel arra, hogy a Gyalw-i vár számtartója (rationista): Zynye-i Was Ambrus 
(e) őt ifjú kora óta támogatta, örök barátsága jeleként Gald-on (in cottu Alb) levő ősi puszta 
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nemestelkét haszonvételeivel és tartozékaival együtt örök jogon neki adományozza. Egyúttal 
kötelezi magát, hogy a jószágban Was Ambrust megvédi, ellenkező esetben az máshol levő 
birtokjogaiból azonos értékű jószágokkal kárpotólhatja magát. (VII. 98r–98v)
Azonos szövegű, de áthúzott bejegyzés: VII. 99r–99v

287. 1581. január 6. (in Epiph.)
Zakmary, másként Balwaniaswarallya-i Eotwes István (n) Penthek (in cottu Zolnok Interiori) 
birtokban levő nemesi udvarházát, minthogy az lakóhelyétől távol esik, és emiatt hasznave-
hetetlen, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 65 magyar Ft-on zálogba veti Toteor-i To-
teory Balázsnál (e). Eotwes István és örökösei bármikor visszaválthatják jószágukat, ame-
lyért a zálog idejére szavatosságot vállalnak, de ha mégis háborgatnák Toteory Balázst 
birtokában, az a zálogösszeget rajtuk behajthatja. (VII. 103r)

288. 1581. január 13. (in oct. Epiph.)
Inaktelke-i ifjabb Gereoffi  Mihály (n) azon Fewzes Berek-nek nevezett, két vizfolyás között 
fekvő füzese (salicetum suum interamne) negyedrészét, amely Szamosfalwa (Colos vm) ha-
tárában, Zamosfalwa-i Gereoffi  Gáspár (e) kúriájának közelében található, az azon átfolyó 
vizekkel együtt cserébe adja Gereoffi  Gáspárnak, annak Zamosfalwa-n levő ama puszta vagy 
predialis (fundum videlicet predialem) jobbágytelkéért, melyen egykor néhai Nowak László 
lakott, s amelynek szomszédjai egyfelől néhai Bartakwyt János (e) özvegye: Kabos Ilona (n) 
épülete, a templom felől pedig néhai Bak Gergely (pr) pusztatelke, továbbá [értékkülönbség 
címén fi zetett] 25 magyar Ft-ért. Mindkét fél 50 Ft kötés terhe alatt szavatosságot vállalt, s 
kikötötték, hogy ha Gereoffi  Mihály vagy örökösei nem tudnák megvédeni Gereoffi  Gáspárt 
birtokában, akkor az 50 Ft mellett Gáspár az egyik alszolgabíró vagy alispán által a 25 Ft-ot 
is megveheti Mihályon és örökösein. (VII. 106r–106v)

289. 1581. január 26. (f. V. p. Conv. Pauli)
Zamosfalwa-i néhai Gereofy Györgynek (e) feleségétől, Vayna Tyna-i Tybay Gergely (e) 
özvegyétől: néhai Melytt Erzsébettől (n) született gyermekének: Pálnak (n) törvényes gyám-
ja: Kyskapws-i Gereofy János (e) – a nevezett Gereofy Pál és Zalasdy János (egregii) nevé-
ben is – közbírák útján egyezséget köt az asszony utolsó férjével: Jazbereny Orbánnal (e) 
ama perükben, melyet az árva Pál javai okán folytattak. Ennek értelmében Jazbereny Orbán 
a Zamosfalva, Kys Kapws, Olahkapws, Eztana, Panyk, Bedeuch, Inaktelke és Vassarhely 
(Colos vm) birtokbeli részeket, továbbá az összes házi ékességet, arany- és ezüstmarhákat, 
értékes ruhákat, drágaköveket és készpénzt átengedte Gereofy Jánosnak, aki nyugtatta ezen 
javak átvétele felől. (VII. 99v–100r)

290. 1581. február 2. (f. V., in Purif. Mariae)
Apanagyfalwa-i Apaffi  István (m) és Zent Mihaltelke-i néhai Tompa Istvánnak (e) feleségé-
től, előbb Bank Pál (e) özvegyétől: Eperyes-i néhai Patochy Emerenciánától (g) született fi a: 
Miklós vallják, hogy [1580.] december 31-én (prof. Circumcis. dom.) a nevezett Emerenciá-
na asszony összes javaira vonatkozóan úgy egyezett meg Apaffi  Istvánnal, hogy halála után 
birtokjogainak, ingóságának, arany és ezüst marháinak és készpénzének, illetve említett fi á-
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nak: Tompa Miklósnak gondviselését annak teljeskorúságáig (ad perfectam seu justam aeta-
tem) Apaffi  – az ítélőmester jelenlétében – magára vállalja. Az asszony feltételeit akkor 
Apaffi  elfogadta, de az egyezség megkötését a fejedelemtől való visszatéréséig elhalasztot-
ták. Ugyanakkor Apaffi  felvetette, hogy mi történik akkor, ha a gyámsága alatt levő Tompa 
Miklós örökösök nélkül elhal. Erre az esetre Emerenciána asszony, aki nem akarta, hogy az 
általa és a férje által szerzett javai idegenekre maradjanak, vállalta, hogy első férjétől: Bank 
Páltól maradt összes jószágát az ítélőmester előtt örök jogon rokonára (sorori sui), Apaffi  
István feleségére: Kenderessy Borbálára (g), szintén Bank Páltól háramlott Eor (Doboca vm 
[!]) nevű birtokát Apaffi  leánykájára: Borbálára hagyja végrendeletében, a Tompa Istvánnal 
közösen szerzett javaiból 1000 magyar arany [Ft-ot] a fejedelemnek, 1000 tallért pedig kész-
pénzben Chemetei Istvánnak rendel. A maradékot osszák el egyenlően Bebek György (m) 
özvegye: Eperies-i Patochy Zsófi a, illetve a nevezett Kenderessy Borbála (generosae) között. 
Apaffi  István kötelezte magát, hogy a fejedelemtől való visszatérése után az ítélőmestert az 
asszonyhoz hívatja, és a gyámságot az említett feltételek szerint magára vállalja. Amíg azon-
ban Apaffi  a fejedelemnél tartózkodott, Emerenciána asszony halála közeledtét érezve, Ken-
deressy Borbála és hűséges familiárisai: Nagy Jakab Zent Mihaltelke-i offi ciális, Galaczy 
István és vénasszonya (anum suam): Borbála (h) jelenlétében megesküdött, hogy halála után 
Tompa Miklóst és javait Apaffi  Istvánra bízza. Ezekre való tekintettel Apaffi  István Tompa 
Miklóst és minden jószágát teljeskorúságáig gondjaiba veszi (sub suam curationem et tute-
lam… recepit), és vállalja, hogy ha jószágaiban bármilyen kár esne, azokat ősi birtokaiból 
megtéríti úgy, hogy Tompa Miklós lefoglalhat magának azokból, amíg a károkért elégtételt 
nem kap. Ha viszont a jószágokon hatalmaskodás (per potentem violentiam) miatt keletkezne 
kár, vagy azokból per útján nyernének el részeket, ezekért Apaffi  nem fi zet kárpótlást. Tompa 
Miklós gyámjává fogadja (suum curatorem et patronum… agnovit) Apaffi  Istvánt, és teljes-
korúságáig rábízza javainak igazgatását úgy, hogy elfogadja anyja említett rendelkezését 
magtalan halála esetére. Végül kiköti, hogy Zah (Thorda vm) birtok arra marad, akit az jog 
szerint megillet. (VII. 100r–103r)

291. 1581. február 27. (f. II. p. Oculi)
Czhyorong/Czhyoronk János (e) Papfalva-i (Colos vm) részbirtokát haszonvételeivel és tar-
tozékaival együtt 230 magyar Ft-ért, a Nagylak-on (in cottu AlbTr) lakó Fodor Fülöp nevű 
peres jobbágyért és annak javaiért, úgyszintén a zálog címén Hederfaya-i Barlabassy Lénárd 
(e) kezén levő Nagylak-i szántóföldek és kaszálók visszaadásáért a nevezett Barlabassy Lé-
nárdnak és feleségének, saját leánytestvérének (s): Czhyoronk Ilonának vallja feje megváltá-
sa (pro redemtione capitis suae) érdekében. Egyidejűleg kiköti, hogy Barlabassy Lénárd és 
felesége magtalan halála esetén a nevezett Papfalva-i jószágot vagy azt, amelyért elidegení-
tették, ő és utódai örököljék. (VII. 108r–108v)

292. 1581. február 27. (f. II. p. Oculi)
Néhai Mosdossy Ambrusnak (e) feleségétől, jelenleg Barlabassy Lénárdné Czhyoronk Iloná-
tól (g) született fi a: ifjú Mosdossy János (n) tekintettel arra, hogy gondját viselik és nevelik, 
felmenti mostohaapját és anyját az őt megillető atyai javakkal kapcsolatos elszámolás alól (a 
redditione huiusmodi rationis) arra az esetre, ha a számadás előtt (ante exactam rationem) 
elhalálozna. (VII. 108v–109r)

1581. január 6. – 1581. február 27.
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293. 1581. február 27. (f. II. p. Oculi)
Néhai Mosdossy Ambrus (e) fi a: ifjú János (n) az apja által korábban zálogba vett (53. sz.) 
Hozzutelke-i (in cottu AlbTr) részbirtokot és nemesi telket 200 magyar Ft-on leköti Ozto-
pan-i Pernezy Istvánnál (e). (VII. 109r–109v)

294. 1581. március 4. (sab. p. Oculi)
Coloswar-i néhai Thimar/Tymar Gáspár (c) leánya: Zabo Jánosné Zsófi a és néhai Ramp Be-
nedeknek (c) feleségétől, a nevezett néhai Tymar Gáspár leányától: néhai Katalintól (h) szü-
letett leánya: Seorol Péterné Katalin (honestae) Tymar Gáspártól örökölt ama halastavukat 
(piscina), amely Colos mezőváros (Colos vm) határának a Sos wolgy nevű völgyében, a 
Coloswar-i királybíró: Ferenczhy Antal (c) halastava alatt, Apahida birtok felől található, 
szavatosság vállalása mellett 100 magyar Ft-ért örök áron eladják Baczhy Péternek (c). (VII. 
107v–108r)

295. 1581. április 2. (dom. Conduc. Pasc.)
Lengyelország (Polonia) királyának udvari familiárisa: Kend-i Kendi Péter (e), minthogy 
királya moszkvaiak elleni (contra Moschum) hadjáratára készül, Twlka, Pata, Andoch és Pa-
taeossy birtokok felerészét, továbbá Janosd (Bihar vm) negyedrészét szavatosság vállalása 
mellett 2000 magyar Ft-on zálogba veti az erdélyi vajda tanácsuránál és arendatoránál: Som-
bor-i Sombori Lászlónál (e). Sombori László a jószágok rendes és szokásos jövedelmeiből 
(ex ordinario et solito proventu) évente 200 Ft kamatot számíthat fel (pro lucro seu interesse 
pecuniae suae accipere debeat), ha viszont a jövedelmek meghaladják a 200 Ft-ot, az azon 
felüli részt a zálogösszeghez adja (in supplementum duorum millium fl orenorum deputari 
debeat). Ha a jószágokat bármelyik évben április 24-e után (p. Georgii) váltanák vissza, a 
nevezett 200 Ft-ot Sombory és örökösei beszedhetik, valamint elvihetik a jószágokon levő 
javaikat. (VII. 117v–118r)

296. 1581. április 3. (f. II. p. Conduc. Pasc.)
Band-i néhai Saffarit Péternek (e) feleségétől: Biay Dorottyától (g) született fi a: ifjú György 
(e), minthogy egyedüli fi ági örökös, és atyai jószágai csak a fi ágat illetik meg, ezért anyja és 
leánytestvérei iránti szeretetéből Saffarit Sára, Krisztina és Anna nevű testvéreit (s. cout) fi á-
gi örökösökké nyilvánítja a Band birtokbeli jószágban és az ottani nemesi udvarházban, a 
Gerebenes-i (Maros sz) részjószágban, valamint azok tartozékaiban, illetve az apjától reá 
háramlott ingóságokban és ingatlanokban. György és anyja halálukig zavartalanul birtokol-
hatják e jószágokat, halála után pedig mind az ő, mind a leánytestvéreinek mindkét nemű 
örökösei egyformán örökölhetnek. (VII. 109v–110r)

297. 1581. április 17. (f. II. p. Jubilate)
Hadad Nadasd-on (in cottu Zolnok Interiori) lakó Erdeo Miklós és Nagy Mihály (providi) – 
rokonaik (fratres): Erdeo Péter és György (providi), továbbá a nevezett Nagy Mihály felesé-
ge: Katalin, Kaza Balázs (pr) felesége: Ilona és Hwzar Ferenc (pr) felesége: Erdeo Erzsébet 
terheivel is – nyugtatják Coloswar senatusát a városban elhunyt atyafi uk (fr): Erdeo, másként 
Sowany Tamás javainak átvétele felől. Erdeo Tamás jószágait halála után a város procurato-
rai: Igiarto György és Maglas Tamás (circumspecti) foglalták le magszakadás címén a város 
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számára (in rationem eiusdem civitatis ac senatus), de a nevezettek oklevelekkel tudták bizo-
nyítani, hogy ők az elhunyt rokonai és jogos örökösei. Egyúttal az említett Erdeo Péter, 
György, Katalin, Ilona és Erzsébet nevében is a visszadott ingóságokért szavatosságot vállal-
nak. (VII. 105r)

298. 1581. április 19. (XIX. Aprilis)
A „Lengyel kyraly gyalogok hadnaggya”: Karoly István Lengyelországban vagy „Muzkova” 
országban való halála esetére öccsének: Karoly Antal [?] Kyde-i plébánosnak 150 Ft-ot ren-
del, mely összeg öccse halálával annak anyját illeti meg. (VIII. 35r)
Magyar nyelvű kivonatos bejegyzés szakadozott papíron.

299. 1581. április 26. (f. IV. p. Georgii)
Néhai Beoshaza-i Ferenc deák fi a: Beoshazi Menyhért (n) iránta és anyja iránt tanúsított 
szolgálataiért, továbbá tekintettel erőtlenségére és arra a szándékára, hogy a sok fáradsággal 
szerzett atyai jószágok ne kerüljenek idegen kézre, Beoshaza-n (in cottu Zolnok Mediocri) 
levő három jobbágytelkét, melyeken Daroczi András, Simon Gergely és Zakallos György 
lakik, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 400 tiszta arany Ft-ért örök jogon atyafi á-
nak (fr. generationalis): Zylagi Wdwarhely-i Horwat Jánosnak (n) vallja úgy, hogy a jószágo-
kat csak halála után veheti birtokba. Atyafi ai csak a 400 arany Ft lefi zetésével rekeszthetik ki 
Horwat Jánost és örököseit birtokukból. (VII. 111r–112r)

300. 1581. április 26. (f. IV. p. Georgii)
Néhai Beoshaza-i Ferenc (e) deák fi a: Beoshazi Menyhért (n) a testvérétől (fr. c), néhai Mi-
hálytól (n) örökölt ama Beoshaza-i (in cottu Zolnok Mediocri) nemesi udvarházát, amely 
saját kúriája alatt található, a Sebestien István, Was Péter, Agoston Máté, Janossy Gáspár 
özvegye és gyermekei, Kato Mihály, Barta János, Was János, Kechkes Ambrus, Was Mihály 
és Kowach János által lakott tíz jobbágytelekkel, azok haszonvételeivel és tartozékaival, il-
letve azzal a Cheh-i szőlőhegyen levő szőlő fele részével és a Beoshaza-i szőlőhegyen fekvő 
szőlő harmadrészével, amelyek a nevezett udvarházhoz tartoznak, ugyanazon a jogon, mely 
szerint a jószágokat Belteok-i néhai Dragffi  Gáspár (m) apjának adományozta, az általa és 
anyja által jószágai védelmére fordított 1000 arany Ft-ért örök áron eladja rokonának (con-
sangvineus), Beoshaza-i néhai Horwat Pál fi a: Andrásnak (n). Horwat András jelen oklevél 
alapján magának foglalhatja a jószágokat, amelyekért Beoshazi Menyhért szavatosságot vál-
lalt, kikötve, hogy a birtok igénylői csak az említett összeg letétele után perelhetnek. (VII. 
110v–111r)

301. [1581. május 4. előtt]
Nagy Almas-i Eoz János (n) fogott bírák jelenlétében egyezséget köt mostohaapjával, a Zek-i 
[só]kamara praefectusával: Halmadi Mihállyal (e) bárhol levő atyai jószágairól és más java-
iról. (VII. 112r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1581. május 4-i oklevelében (302. sz.)

1581. február 27. – 1581. május 4. előtt
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302. 1581. május 4. (f. V. p. Phil. et Jac.)
Nagy Almas-i Eoz János (n) visszavonja és semmisnek nyilvánítja azt az egyezséglevelet 
(301. sz.), amelyet fogott bírák előtt mostohaapjával (vitricus), a Zek-i [só]kamara praefectu-
sával: Halmadi Mihállyal (e) kötött, minthogy a szerződéskötéskor a törvényes kort még nem 
érte el. (VII. 112r)

303. 1581. május 4. (in Asc. dom.)
Doba-i Dobay János (e) – néhai Jakchi Boldizsár (m) leánya: Zsuzsanna, néhai idősebb Jak-
chy Mihály leánya, Perechyen-i Bathory Elek (e) felesége: Anna (nobiles), továbbá néhai 
Parlagy Györgynek (e) feleségétől: Jakchy Katalintól született gyermekei: Miklós és Fruzsi-
na nevében – tiltakozik amiatt, hogy Beoshazy Menyhért (e), aki még Jakchi Boldizsár éle-
tében perelt a Beoshaza-i (in cottu Zolnok Mediocri) jószágért, a nevezett birtokrészt el akar-
ja idegeníteni. Ezért tiltja a nevezett Beoshazy Menyhértet a jószág elidegenítésétől, másokat 
pedig annak megszerzésétől. (VII. 112v)

304. 1581. május 6. (in Colosvar, VI. Maii)
Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda hűséges szolgálatai jutalmául ítélőszéke esküdt jegy-
zőjének, Thorda-i Vaday Dánielnek (n) Thorda mezővárosban – egyfelől udvari familiárisa: 
Boer István, másfelől a nagyobb kancellária írnoka: Thorday Kelemen deák (nobiles) házai-
nak szomszédságában – levő atyai házát minden adó, szolgáltatás és a tized fi zetése alól 
örökösen mentesíti. Ennek foganatosítására utasítja a Thorda-i sóbányák kamarását és offi ci-
álisait, adószedőit, valamint a mezőváros elöljáróságát. (XXV. 73r)
A kolozsmonostori requisitorok 1643-ban kelt másolata.

305. 1581. május 10. (X. Maii)
Harynnya-i néhai Farkas Farkas (e) fi a: Miklós – testvéröccse (fr. cout. natu minoris): Farkas 
János nevében is – tiltakozik amiatt, hogy István lengyel király és Somlyo-i Bathory Kristóf 
erdélyi vajda atyai jószágaikat, úgymint Zezerma (in Zolnok Interiori) egészbirtokot az otta-
ni nemesi udvarházzal, valamint annak tartozékait, továbbá Bylak (Doboka vm), Kathona, 
Bany, Ludweg (Colos vm) egészbirtokokat és Ida (Colos vm) mezővárost, illetve Zentmyha-
lytelke (Colos vm), Magyar- és Nagy Regen (Torda vm) birtokbeli részeiket másoknak ado-
mányozták el, amiért tiltják a lengyel királyt és az erdélyi vajdát a jószágok eladományozá-
sától, másokat pedig azok megszerzésétől. (VII. 113v–114r)

306. 1581. május 18. (f. V. p. Pentec.)
Egyfelől Henczel Balázs (c) nagybányai (Rivuliensis) polgár, másfelől néhai Szűcs (Pellio) 
Flórián leánya, Coloswar-on lakó néhai Szűcs (Pellio) Kozma (c) özvegye: Margit (h) és fi a: 
Kozma Bálint szűcs, úgyszintén néhai Fewzeo György Bonifác testvére (fr. c): Kis Imre, aki 
az említett Margit asszonnyal – Bonifác anyjával – egy anyától született (cum matre eiusdem 
Bonifacii couterinus fuisset) fogott bírák közbenjárására egyezséget kötnek a nevezett Boni-
fác hátramaradt javairól. Margit asszony – unokája (neptis), a nevezett Bonifácnak feleségé-
től: [néhai] Kozma Katalintól (h) hátramaradt árvája: Katalin terheivel is –, úgyszintén Koz-
ma Bálint és Kis Imre nyugtatták Henczel Balázst afelől, hogy Kozma Katalinnak és 
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leányának első férjétől, az említett Bonifáctól örökölt javait – minthogy a Henczel Balázzsal 
kötött második házasság az asszony halálával gyermektelen maradt – Margit asszony az árva 
Katalin részére hiánytalanul átvette. A felek egyúttal kölcsönösen szavatosságot vállalnak. 
(VII. 113r–113v)

307. 1581. május 22. (f. II. p. Trinit.)
Gereomonostra-i néhai Kemeny János (e) fi a: Boldizsár (n), hogy vissza tudja váltani jöve-
delmezőbb jószágait, Berend-i (Colos vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt 125 magyar Ft-on zálogba veti Zamosfalwa-i néhai Mikola Ferenc (e) özvegyénél: 
Melith Annánál (g) úgy, hogy a zálog idejére szavatosságot vállal, melynek megszegése ese-
tén Melith Anna és örökösei a zálogösszeget birtokain megvehetik. Melith Anna a 125 Ft-ot 
Kara (Colos vm) nevű birtoka fele részének eladásából különítette el, és eme zálogösszeg 
visszafi zetésével Kemeny Boldizsár vagy anyja, Kemeny János özvegye: Sarmasagi Anna, 
illetve atyafi aik és örököseik jószágukat bármikor kiválthatják. (VII. 105r–105v)

308. 1581. június 7. (f. IV. a. Barnabae)
Koronka-i néhai Mihalyffi  János (e) özvegye, Geges-i néhai Glesan Miklós (e) leánya: Kata-
lin (g) nyugtatja anyósát (socru sua): Koronka-i néhai Mihalyffi  Tamás (e) özvegyét, néhai 
Melith Péter (e) leányát: Mártát (g) afelől, hogy sem őt, sem örököseit nem fogja háborgatni 
amiatt, hogy az apjától reá maradt, illetve a saját javaiból és pénzéből, melyek eddig Márta 
asszonynál voltak, az bizonyos részt elköltött, minthogy anyjaként táplálta és gondját viselte. 
(VII. 106r)

309. 1581. augusztus 10. (in Laurentii mart.)
Gadna-i Sary Benedek (e) fogott bírák kérésére a Czhyuczhy, Also és Felso Gherse, Ozd (in 
cottu Alb), Czhyapo, Adamos és Saly (Kykello vm) birtokbeli részeit haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal együtt, szavatosság vállalása mellett 400 magyar Ft-ért örök jogon eladja 
Czhyapo-i néhai Balatfy Ferenc (e) fi ainak: Mihálynak és Zsigmondnak. A jószágokat azelőtt 
a nevezett Balatfy Mihály és Zsigmond testvére (fr. cout): néhai Gábor (e) birtokolta, de 
mivel ő a német seregekkel Erdélyre törő néhai Bekes Gáspárhoz csatlakozott, a hűtlenség 
vétkébe esett, jószágai pedig előbb a kincstárra háramlottak, majd azokat István lengyel ki-
rály erdélyi vajdaként, illetve utóbb Somlyo-i Bathory Kristóf erdélyi vajda hűséges szolgá-
lataiért Sary Benedeknek adományozta, és ő azokba be is vezettette magát. (VII. 114v–115v)

310. 1581. augusztus 10. (die Laurentii mart.)
Czhyapo-i Balatfy Mihály és Zsigmond (egregii) bizonyos birtokjogaik visszaváltására 400 
magyar Ft-ot kölcsönöznek Abosfalwa-i Radvanczhy Mártontól (e), azzal a feltétellel, hogy 
ha december 25-ig (ad Nat. dom.) tartozásukat készpénzben nem törlesztik, akkor Rad-
vanczhy zálogba foglalhatja Domald-i (Kykello vm) részbirtokukat, s azt kezénél tarthatja az 
adósság visszafi zetéséig. Balatfy Mihály és Zsigmond a zálogosított jószágért szavatosságot 
vállalnak. (VII. 116r)

1581. május 4. – 1581. augusztus 10.
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311. 1581. augusztus 27. (dom. p. Bartholomei ap.)
Sandorhaza-i Kemyes/Keomyes János (n) Lele-i (in cottu Zolnok Mediocri) puszta jobbágy-
telkét – Kakas Ambrus és Boda István (providi) házainak szomszédságában – haszonvétele-
ivel és tartozékaival együtt, szavatosságot vállalva 32 magyar arany Ft-ért, örök áron eladja 
Zylagzeg-i Zylagzegy Pálnak (e) azzal a megkötéssel, hogy ha a jobbágytelek tartozékai 
közül a szántóföldekből vagy kaszálókból valamit elidegenítettek, azokat visszaváltja, és 
Zylagzegy kezéhez adja. (VII. 126r–126v)

312. 1581. augusztus 30. (Albae Iuliae, XXX. Augusti)
Somlio-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda bizonyítja, hogy az elmúlt időkben egyfelől Zekeli-
vasarhely/Zekelyvasarhely mezőváros bírája: Kovachy Pál, esküdtje: Borsos Sebestyén (cir-
cumspecti) és többi lakosa, másfelől az ugyanott lakó Keopeczi János és Tamás (egregii, 
nobiles), valamint más nemesek között támadt ellentétek és viták megszüntetése érdekében, 
illetve a felek kérésére tanácsurai és hozzáértő személyek ítélete alapján az alábbi szabályo-
kat hozza: Minthogy a mezőváros lakosai állításuk szerint a település területén nem bírnak 
saját örökségeket, hanem a réteket, kaszálókat és szántóföldeket sorshúzás útján osztják fel, 
az ott lakó nemesek csak akkor juthatnak így földhöz, ha az azok után fi zetni szokott adót 
törlesztik, ha pedig az ilyen földeket nem művelik, adózni sem kötelesek. A nemesek a pa-
raszti szolgálatokra nem kötelezhetők, de birtokrészük szerint évente kiszabott mértékben 
részt kell vegyenek a „porgolat”-nak vagy „giepw”-nek nevezett kerítések és sövények készí-
tésében, a polgárokkal együtt az éjszakai őrködésben és a közös használatban levő hídak 
építésében. Tartsák meg továbbá a vásárokon (in foris hebdomadalibus, nundinis) a régi 
rendszabályokat és szokásokat, valamint mindenben a többi lakoshoz alkalmazkodjanak. A 
házaikban a gonosztevőknek ne nyújtsanak menedéket, de ha ezt mégis megtennék, a bíró és 
a polgárok a mentesített házban is elfoghatják a bűnözőt. A nemesített házba viszont ne ha-
toljanak be, hanem kérjék a nemestől a vétkes kiadását, ennek megtagadása esetén a polgárok 
három napig őrködjenek a ház körül, és a házon kívül elfoghatják. Ha viszont a nemes a há-
rom nap elteltével a gonosztevőt szabadon engedi, idézzék rendes bírája elé, és kötelezzék a 
bűnős vérdíjának letételére. Ha egy örökségekkel bíró nemtelen személy beköltözne egy ne-
mesített vagy mentesített házba, ne élhessen annak szabadságával, hanem a többi lakos mód-
jára fi zessen adót örökségei után. A mentesített és nemesített házak pedig azok, amelyeket a 
fejedelmek okleveleikben – a szomszédok feltüntetésével – azoknak nyilvánítottak. Ha eze-
ken kívül valaki egyéb örökségeket vagy házakat bír, azok után adózni és szolgálni köteles. 
A nemesek Zekelyvasarhely lakosai elleni pereiket előbb a mezőváros bírája és esküdtjei 
előtt indítsák, ha ezek ítéletével nem elégedettek, a jogszokásuknak megfelelően feljebb vi-
hetik. A mezővárosiak a nemeseket [a vajda] vagy Maros szék királybírái és alkirálybírái 
előtt perelhetik, ahonnan ügyüket – régi szokás szerint – a kúriába fellebbezhetik (in curiam 
nostram… provocare et appellare ibique revidere possint et valeant). A nemesek Zekelivasar-
hely szőlőhegyeiről és saját szőlőikből származó boraikat mindig szabadon mérhetik akkor, 
amikor azt a többi lakos is mérni szokta, de máshonnan nem hozhatnak be. Ellenben ha a bor 
hiánya miatt a mezőváros bírája és esküdtjei megengedik némely lakosnak, hogy idegen bort 
hozzanak be, akkor ugyanezt a nemesek is megtehetik. Tiltott viszont a nemesek bormérése 
akkor, amikor Zekelivasarhely lakosai mérnek a város részére (ad rationem oppidi pro variis 
ipsorum necessitatibus vina educillari curant et educillationem vini ab aliis incolis prohibent, 
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tunc memorati etiam nobiles contra edictum civium vina educillare temporibus illis prohibi-
tis nequaquam praesumant, nec sint ausi). Ha pedig egy nemes a bíró határozatával dacolva 
mégis mérné a borát, a lakosok előbb ledönthetik cégérét (cives praefati hederam eius ducti-
leque vini deyciant), és ha továbbra is ellenkezne, a boroshordóit is széttörhetik. A magistra-
tus által a közteherviselés kapcsán kirótt bírságokat mindenkitől egyenlő módon szedjék be. 
Az engedélyezett időszakban (tempore licitis et non prohibitis) a polgárok senkit sem tilthat-
nak el a nemesek kocsmáitól, akikkel – akár a többi lakossal – egyetértésben legyenek, és 
tűzvész esetén vagy más szükséghelyzetekben keresztény módon segítsék egymást. — Az 
oklevelet függőpecsétjével erősíti meg. (XXII. 79r–81v)
A kolozsmonostori requisitorok 1627 körüli másolata, amely szerint eredetijét Báthory Zsigmond és Kovacsóczi 
Farkas kancellár látta el kézjegyével. Eredetije: Marosvásárhely város lt., Kiváltságlevelek nr. 19. □ Közlés: Simon: 
Privilegiile 246–249. □ Regeszta: Oklevélkiállítás 22. sz.

313. 1581. szeptember 6. (f. IV. a. Nat. Mariae)
Czegeo-i Kechety/Kecheti István (e) részben szükségei által kényszerítve, részben Paross-i 
Zabo Istvánnak (n) irányában és családja iránt tanúsított hűséges szolgálataiért Haczo-i (Ma-
ros zek) részbirtokát, úgymint ama puszta lófői házát – keletről Varallyay Miklós (n), nyugat 
felől Mogioro-i Banffi losonczy Boldizsár (m) jobbágya: Sebestyen Pál szomszédságában –, 
mely egykor néhai Horwat Máté szállása volt, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 40 
magyar Ft-ért örök áron eladja nevezett Zabo Istvánnak. Az eladott jószágért szavatosságot 
vállal, de ha mégsem tudná megvédeni a vásárlót birtokában, akkor a vételárat, továbbá az 
örökbecsű útján megállapított építési költségeket visszatéríti, ellenkező esetben Zabo István 
kárpótlásként jószágaiból vehet elégtételt. (VII. 131r–131v)

314. 1581. szeptember 10. (dom. XVI. p. Trinit.)
Kasnarith vagy Kasnar, másként Saffarith István fi a: Péter fi ának: néhai Saffarith Péternek (e) 
feleségétől: Byay Dorottyától (g) született fi a: Saffarith, más néven Kasnarith vagy Kasnar 
György (n), minthogy többi jószágától távol fekszenek, és ezért azokat igazgatni nem tudja, 
a szlavóniai részeken (in partibus Sclavoniae) levő Felseo Stwbicha (Zagrab vm) és Dwlep-
zka (Körös vm) birtokbeli részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt Saffarith László 
és György (egregii), valamint néhai Saffarith Gáspár leánya, Harsichi Jánosné Saffarith Ka-
talin (g) védelmére bízza úgy, hogy örökösei vagy leánytestvérei (s. cout): néhai Wykwt-
hiowith György (e) özvegye: Sára, Krisztina és Anna hajadonok, illetve azok örökösei a jó-
szágokat bármikor kezükhöz vehetik, és azokat Saffarith László, György és Katalin késedelem 
nélkül átadni tartoznak. Ez utóbbiak máshol levő birtokjogait is visszaszerezhetik a maguk 
részére. (VII. 114r–114v)

315. 1581. október 17. (f. III. a. Lucae ev.)
Midőn az erdélyi fejedelem parancslevele értelmében a jezsuiták (reverendi fratres almae 
Societatis Jesu) be akarták magukat vezettetni Coloswar városában a Farkas ucza-ban levő 
puszta kolostor és a mellette fekvő templom, kert, a tornyok környéke és apácaház (monas-
terii deserti item templi, horti, areae turrium domusque monialium penes dictum monasteri-
um) birtokába, továbbá a Colosmonostra-i apátság Baczhy, Kayanto, Tiburcz, Jegenye és 
Bogartelke (Colos vm) nevű birtokaiba, Coloswar városának közössége nevében Boncziday 
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Gergely és Ember János (circumspecti) esküdt polgárok tiltást tettek. István lengyel király és 
Erdély fejedelme ugyanis ugyanazokkal a jogokkal és szabadságokkal adományozta a neve-
zett kolostort és tartozékait a jezsuitáknak, melyekkel azokat egykoron a ferences barátok is 
bírták, ezért ha a jezsuiták – kiváltságaikat megsértve – valamit változtatnának, és a nevezett 
kolostort más jogon próbálnák birtokolni (aliquid novi molirentur, alioque jure vel dominio 
pretactum monasterium tenere et possidere niterentur), akkor a város kiváltságait törvényes 
úton teljes erejükkel megvédelmezik. Ugyanakkor kijelentik, hogy mivel Colosmonostra és 
Kayanto birtokok korábbi patrónusaival bizonyos határmegállapítás okán pereskedtek, azt a 
per jelenlegi állásából a jezsuitákkal szemben is folytatják. (VII. 104v, 121r–121v)

316. 1581. október 26. (f. V. a. Sim. et Jud.)
Coloswar-on lakó Thasnadi Gáspár (n) deák, Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) vármegye 
tizedszedője (decimator) tiltakozik amiatt, hogy az erdélyi tizedek bérlője: Sombory/Som-
bor-i László (e) tanácsúr, valamint Cheogy-i Wajda, másként Racz Péter és atyafi ai Thasnad 
mezőváros (in cottu Zolnok Mediocri) Szent Janos vczaya-ban álló ama házat, amely egykor 
a mellette levő saját telkéhez tartozott (ad fundum domus ipsius protestantis ibidem contigue 
adiacentem pertinentem), majd néhai Bakos Simon (n), utóbb pedig fi a: Mihály kezéhez ke-
rült, akik azt újból elidegenítették, a vajda Thasnad-i udvara (curiae suae celsitudinis) prae-
fectusának: Farnas-i Zagyway Mihálynak (e) akarják eladni. Ezért tiltja Sombory Lászlót, 
Cheogy Wajda Pétert és atyafi ait a ház elidegenítésétől, Zagyway Mihályt és bárki mást an-
nak megszerzésétől, a vajdát az adásvétel jóváhagyásától, a hiteleshelyeket pedig a jószág és 
tartozékai iktatásától. (VII. 124r–124v)

317. 1581. november 3. (f. VI. p. Omn. sanct.)
Zamosfalwa-i néhai Mykola Ferenc (e) özvegye: Mylytt Anna (g) Olahkara (Colos vm) bir-
toknak férjétől örökölt fele részét haszonvételeivel és tartozékaival együtt, szavatosság vál-
lalása mellett 700 magyar Ft-ért örök áron eladja a Colos-i sókamarás: Zalay Gábor (e) által 
képviselt erdélyi vajdának: Somlyo-i Bathory Zsigmondnak. (VII. 127r)
A lap alján: Lecta et correcta in ditione reservando per nos requisitores. Manu propria.

318. 1581. november 5. (dom. p. Omn. sanct.)
Néhai Viczey Antal (c) fi ai: Gáspár és Máté, leányai, néhai Themeswary István (c) deák öz-
vegye: Magdolna és a hajadon Anna, továbbá elhunyt leányának: néhai Viczey Katalinnak 
férje: Igyarto, másként Eotwes Mihály Coloswar-i lakosok kiegyeztek az apjuktól és annak 
nagybátyjától (patruo suo): Viczey, másként Szűcs (Pellio) Márktól reájuk háramlott ingósá-
gokról és ingatlanokról úgy, hogy mindenkinek egyenlő rész jutott a város főterén a tanács-
ház (consistorium), illetve Cementes, másként Eotwes János (c) házának szomszédságában 
levő atyai házból, továbbá a prédiumból, kertből, szőlőkből, szántóföldekből, készpénzből, 
arany- és ezüstmarhákból, valamint házi eszközökből. Ugyanakkor a nevezett Viczey Máté, 
Magdolna, Anna és Igiarto Mihály az említett házat 1500 Ft fejében örök jogon átengedik 
Viczey Gáspárnak. (VII. 117r–117v)
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319. 1581. november 16. (f. V. p. Martini ep.)
Warsza-i Wajda másként Kende Vasile fi a: néhai Emeric fi a: Warsza-i Wajda, másként Kende 
Andrei (n) érvényteleníti ama egyezségét, melyet rokonával (fr): Warsza-i Wajda Ştefannal 
(e) kötött 1580. május 6-án (253. sz.) Warsza, Inchel, Walko és Nagy Meriggio (Colos vm) 
birtokbeli részekre vonatkozóan. (VII. 117r)

320. 1581. december 7. (f. V. a. Conc. Mariae)
Gywlay Tamás (c) deák Coloswar-i lakos, hogy kőházat tudjon vásárolni, 200 magyar Ft-ot 
vesz kölcsön Wywar vára praefectusától: Ebeny Gábortól (e) kikötve, hogy ha [1582.] szep-
tember 29-ig (ad Michaelis) nem fi zeti vissza az összeget, akkor Ebeny Gábor a szóban forgó 
házat – amely a Coloswar-i Hyd wcza-ban, előbb néhai Mátyás, másként Zabo deák özvegye, 
jelenleg Neb másként Nagy István (c) felesége: Julianna (h) házának, illetve a Zappan ucza 
felé vezető sikátornak (angiportus) a szomszédságában fekszik, és melyet egykor néhai id. 
Bornemizza János (c) birtokolt – magának foglalhatja zálogul, és azt a kölcsön törlesztéséig 
birtokolhatja. (VII. 126v)

321. 1581. december 14. (f. V. p. Luciae virg.)
Coloswar-i néhai Eottwes István (c) fi a: András (c) – néhai idősebb Bornemizza János (c) fi a: 
ifjú Bornemizza Tamás (h) gyámjaként (curator) – a Coloswar-i Hydwcza-ban – egyfelől 
néhai Zabo Mátyás (c) özvegye: Julianna (h), másfelől a Szappan wcza felé vezető sikátor 
(angiportus) szomszédságában – levő, Bornemizza Tamásnak apjától reá háramlott kőházá-
nak fele részét 310 magyar Ft-ért eladja a Coloswar-on lakó Gyulai (Julensis) Tamás (c) de-
áknak. Tamás deák a vételárból a helyszínen 50 Ft-ot törlesztett, a maradékot pedig két rész-
letben – 160 Ft-ot 1582. június 24-én (ad Nat. Ioan. bapt.), 100-at ugyanazon év december 
15-én (XV. Decembris) – kell kifi zesse. Ha Tamás deák késik az összegek törlesztésével, 
akkor Eottwes András lefoglalhatja a házrészt anélkül, hogy az addig fi zetett összegekből 
bármit is visszaadna. Végül Eottwes András bárkivel szemben szavatosságot vállalt Bornem-
izza Tamás hazatértéig, ez utóbbi pedig visszatértekor örökösként kötelezni fogja magát a 
szavatosságra és az adásvétel megtartására. (VII. 129v)

322. 1581. december 18. (in possessione Gyeke, f. II. p. Luciae virg.)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda utasítja a kolozsmonostori requisitorokat, hogy 16 
márka büntetés terhe alatt tartsanak tanúvallatást Wisselen-i Miklós (e) ítélőmester ügyében. 
(VII. 118v)
Belefoglalva a kolozsmonostori requisitorok 1581. december 20-án kelt oklevelébe (323. sz.).

323. 1581. december 20. (in vig. Thomae ap.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának, hogy 
1581. december 18-i parancsára (322. sz.) Wesselen-i Miklós (e) ítélőmester ügyében felvet-
ték Bwdamer-i Wisseleni Mihály (e) vallomását, aki azt állította, hogy Dobo István egri ka-
pitánysága idején, egy évvel Eger vára ostroma előtt, amikor látták ,,hogy az pogan teoreok 
miatt megh nem maradhatunk”, atyafi aival, Visseleni Miklóssal, ,,most Erdely iteleo mes-
ter”-ével és Visseleny Farkas nevű öccsével együtt megosztoztak, és „harom fele zakattwnk, 
egymastol elwaltwnk”. (VII. 118v–119r)
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324. 1581. december 27. (f. IV. p. Nat. dom.)
Coloswar-i néhai Kowach Bálint (c) leánya, Coloswar-i néhai Thwry György (c) özvegye: 
Erzsébet (h) és fi a: Thwry György ez utóbbinak német fogságból való kiváltásáért (pro re-
demptione capitis eiusdem Georgii Thwry ex captivitate Germanico) Coloswar-on a Szena 
vcza-ban, Farkas Mihály özvegye, illetve a Kis fazakas ucza felé tartó sikátor (angiportus) 
szomszédságában levő házukat, továbbá a város Kayantho ut nevű szőlőhegyén, Katang Si-
mon özvegye és Orgowan Mihály szőlőinek szomszédságában található szőlőjüket – mely 
jószágokat nem kötöttek le senkinek – egy évre 150 Ft-on lekötik Coloswar város bíráinál és 
esküdt polgárainál úgy, hogy ha az esztendő lejártával az asszony az összeget nem fi zeti meg, 
a nevezett jószágokat a város részére foglalhatják. Az asszony a bírák tudta nélkül időközben 
senkinek sem zálogosíthatja vagy idegenítheti el az említett házat és szőlőt. (VII. 119r–119v)

325. [1581–1582]
Igiarto Mihály, továbbá az erdélyi fejedelem cementese (cementis illustrissimi principis 
Transsilvaniae): Wiczey Máté aranyműves (aurifaber) és Rosa János sebész (chirurgus) (cir-
cumspecti) – Coloswar-i lakosok – egyezségre lépnek. Igiarto Mihály Coloswar főterén (in 
theatro), néhai Wiczey János és Tothazy Mihály szűcs (circumspecti) házainak szomszédsá-
gában levő házát 1053 Ft-ért és 33 magyar dénárért eladja Wiczey Máténak a következő 
feltételek szerint. Ha idővel a néhai Wiczey Jánostól vásárolt házat a törvényes igénylők 
Igiarto Mihálytól elnyernék, akkor Máté a vételárat visszakapva a házból távozni tartozik. A 
vételárat Wiczey Máté december 24-ig (ad profestum Natalicii domini nostri Jesu Christi) 
kell törlessze, ellenkező esetben az összegre 100 magyar Ft-ot kell rátegyen. Ugyanakkor 
Wiczey a város főterén, a Szent Erzsébet ispotály és néhai Smelczer István (c) házai között 
levő házát 928 magyar Ft-ért eladta a nevezett Rosa Jánosnak a fentiekkel azonos fi zetési 
feltételek mellett. Ha az említett okokból Máté az Igiarto Mihálytól vásárolt házból távozni 
kényszerül, Rosa János – pénzét visszakapva – a most vett házat Máténak visszaadni tartozik. 
Ha Rosa ekkor már nem térhetne vissza saját házába – mint ahogyan a másik két szerződő fél 
megteheti –, akkor azok a szenvedett kárért 66 magyar Ft-ot kell neki letegyenek. Mivel né-
hai Wiczey János házának eladói a ház árát 50 Ft-tal növelték, az összeg fele részének, tehát 
25 Ft-nak a törlesztését Wiczey Máté magára vállalta úgy, hogy ha Igiarto házából távozni 
kényszerül, az összeget a vételárral együtt visszakapja. Végül mindegyik fél megtéríti a há-
zakon eszközölt építések költségeit, ha ezt Igiarto Mihálynak a törvény megítéli. (VII. 
124v–125r)
Keltezetlen bejegyzés. Keltezését a szomszédos bejegyzések dátuma valószínűsíti.

326. 1582. január 10. (f. IV. p. Epiph.)
Egyfelől Keozeplak-i néhai Kemery Tamás fi a: Kristóf (e), másfelől Keozeplak-i néhai Saffar 
Istvánnak (e) feleségétől, nevezett Kemery Tamás leányától: Annától (n) született fi a: Saffar 
András (e) fogott bírák által kiegyeznek ama birtokperükben, amely köztük a Kemery Ta-
mástól örökölt és a Crazna vármegyei Zilagi districtus-ban levő ősi jószágok okán folyt, és 
amely birtokrészek részint Kemery Kristóf kezén, részint pedig zálogban vannak. Ennek ér-
telmében Kemery Kristóf Kemer és Somos birtokbeli részeit, valamint Doh és Geztes predi-
umokat, úgyszintén Domozlo (Crazna vm, districtus Zilagi) birtokban remélt jogát, továbbá 
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ama részjószágait, melyeket Kemer-en Walko-i Miklósnál és Danch Pálnál (egregii), So-
mos-on pedig utóbbinál kötött le, haszonvételeivel és tartozékaival együtt az ő és felesége: 
Eordeog Ilona halála után 1000 magyar arany Ft-on örök jogon Saffar Andrásnak inscribálja. 
A jószágok Kemery Kristóf halálával feleségére háramlanak, annak halála után pedig Saffar 
Andrásra és örököseire, akiket e jószágokból csak a nevezett 1000 arany Ft lefi zetésével re-
keszthetnek ki. Minthogy Saffar a perre sokat költött, Kemery Kristóf és felesége életükben 
semmit sem zálogosíthatnak el a nevezett jószágokból, Saffar András pedig szavatosságot 
vállalt leánytestvéreivel, Czege-i Palotay Márton (n) feleségével: Zsófi ával, valamint Kide-i 
Frank Antal (n) feleségével: Katalinnal szemben. Ha néhai László deák örökösei, úgymint 
Badok-i Wajda Martin (n) felesége: Zsófi a és Fodorhaza-i Balassy Gáspár (n) felesége: Anna 
perelnének a jószágokért, akkor Saffar a perköltségeket Kemery Kristóffal és feleségével 
egyenlő mértékben állja. Az egyezség megszegője 600 magyar Ft-on maradjon, melyet a 
másik fél egy szolgabíró és alispán útján jószágaiból parancslevél alapján ellentmondás nél-
kül megvehet. Végül, ha Eordeog Ilona bármit a fenti jószágokból zálogba vetne, akkor 
Saffar András annak Doboca vármegyei ősi jószágain elégtételt vehet. (VII. 119v–120v)

327. 1582. január 18. (in Priscae virg.)
Szathmar-i néhai Eotwes Balázs fi ai: István, Gáspár és Boldizsár (nobiles), hogy máshol levő 
birtokjogaikat meg tudják védelmezni, ama Penthek-i (in cottu Zolnok Interiori) nemesi ud-
varházukat, mely egykor Penthek-i néhai Fwdi Balázsé (n) volt, őket pedig Somlyo-i Batho-
ry Kristóf erdélyi vajda adományából illeti meg, haszonvételeivel és tartozékaival együtt, 
szavatosságot vállalva 200 magyar Ft-ért örök jogon eladják a jószágot zálogként jelenleg is 
birtokló (287. sz.) Toteor-i Toteory Balázsnak (e). Ha Eotwes Gáspár, Boldizsár és István 
teljeskorúságuk előtt ellentmondanának, és visszavonnák az eladást, tegyenek le 100 magyar 
Ft-ot Toteory Balázsnál vagy örököseinél, és csak azután indíthatnak pert. (VII. 120v–121r)

328. 1582. január 18. (f. V. a. Fab. et Seb.)
Zylwas-i néhai Zylwassy Sebestyén (n) leánya, Zylwas-i néhai Zabo Pál (n) özvegye: Katalin 
(n) Szylvas/Zylwas és Szeleste (Thorda vm) birtokbeli részeit, valamint Zylwas-on az általa 
és férje által épített nemesi udvarházat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szavatos-
ságot vállalva 60 magyar Ft-on – melyből 5 Ft-ot már előzőleg kézhez vett – zálogba veti 
Thorda vármegye ispánjánál: Zylwas-i Keczeleczky Imrénél (e). (VII. 137v)
Vö. 386. sz.

329. 1582. január 21. (dom. a. Vincentii mart.)
Thorda-i néhai Soklyossy István ifjú (adolescens) fi a: János (h) Coloswar-i Kis Imre (c) je-
lenlétében nyugtatja unokabátyját (fr. sobrinus), a Coloswar-on lakó Thorday Ádám deákot 
és feleségét, valamint gyermekeit atyai javai, úgymint készpénze, ezüstneműje és egyéb házi 
ékessége leltár szerinti átvétele felől. (VII. 121v)

330. 1582. január 31. (f. IV. a. Purif. Mariae.)
Somkerek-i néhai Erdely Miklós (e) özvegye: Gerendi Márta (g) és fi a: ifjabb Erdelyi Miklós 
200 magyar Ft-ot kölcsönöznek Toteor-i Toteory Balázstól (e) úgy, hogy az összeget szep-
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tember 29-ig (ad Michaelis arch.) megtérítik, ellenkező esetben Toteory Balázs vagy örökö-
sei Nagysarmas-i (Colos vm) részjószágukat zálogba foglalhatják, és a tartozás törlesztéséig 
kezüknél tarthatják. (VII. 121v–122r)

331. 1582. február 15. (f. V. p. Valentini mart.)
[A kolozsmonostori] requisitorok bizonyítják, hogy február 15-én kiszállt közülük Colos-
war-i György deák és Balasffi  Ambrus (nobiles) Gergely szűcs (pellio) (c) Monostor wcza-i 
házához, hogy az ott szállásán levő, köszvénye miatt (propter pedum debilitatem) eléjük já-
rulni képtelen Caransebes-i Martytth János (n) végrendeletét felvegyék. Martytth János ösz-
szes erdélyi és magyarországi (in hoc regno Transsilvaniae et partibus Hungariae) ingóságát 
és ingatlanjait feleségének, a Lippa-i protopap (primarii sacerdotis Lippensis protopap nun-
cupati) leányának: Martytth Mártának hagyja, aki korábban már úgy rendelkezett, hogy ha-
lála után mindene Ilona nevű leányára és örököseire maradjon. A jószágai pedig a követke-
zők: Karansebes városában (Zeorin vm, in partibus Hungariae) egy nemesi udvarház, 
Erdélyben pedig Also Eor (in cottu Zolnok Interiori) birtok fele része. Ez utóbbi jószág úgy 
került kezéhez, hogy amint veje, Also Eor-i néhai Herczeg Miklós fi a: Herczeg, másként 
Balsa György (e) említett Ilona nevű leányát feleségül vette (sub initium statim matrimonii 
fi liae suae), kieszközölt tőle 600 magyar Ft-ot azért, hogy a velenceiek uralma alatt levő 
Szent Péter városában álló ősi házát törvényes úton visszaszerezhesse (pro juridica requisi-
tione et recuperatione domus suae aviticae in civitate Sancti Petri Venetiis subdita habitae). A 
pénz átadására Herczeg György könyörgései – miszerint a javak ősiek, és abban jussa van, 
visszaszerzésük pedig 26 000 Ft-ba kerül – győzték meg, aki ezért az összegért Also Eor 
birtokának fele részét nála kötötte le, s ő azt birtokba is vette. Halála közeledtével Herczeg 
György végrendeletében is megerősítette a zálogosítást, ő pedig Somlyo-i néhai Bathory 
Kristóf erdélyi vajda iktatóparancsa alapján a fele részbe be is vezettette magát, és azóta azt 
zavartalanul birtokolja. Ezt követően, hasonló okokból, az említett György testvéröccsének 
(fr. natu junior): Herczeg másként Balsa Pálnak 474 és fél Ft-ot adott, hogy az említett házat 
bátyjával közösen visszaszerezze (ad requirendam… prescriptam domum apud Sancti Petri-
nates habitam), amiért az nála kötötte le saját Also Eor-i részbirtokát, és a zálogosítás bizony-
ságaként mindketten kiváltságlevelet állíttattak ki Dobronic-i pecsét alatt (litteras etiam pri-
vilegiales integre illius possessionis uno consensu ambo simul cum sigillo Dobronicensi ipsi 
Joanni tradidissent). Ennek ellenére a nevezett Herczeg Pál az elmúlt nyáron, június 24-e 
körül (circa Ioan. bapt.) a birtokrészt erővel visszavette, mely hatalmaskodásért – az országy-
gyűlésen nemrégiben hozott artikulusok szerint (juxta articulos dominorum regnicolarum 
recens editos) – törvénybe idézte. Végül felesége és leánya, valamint annak gyermeke: 
Herczeg Mihály – kinek gyámságát javaival együtt atyja halála előtt végrendeletében rá ru-
házta –, illetve javaik gyámjainak Megykerek-i Baki Pált, Monostorzeg-i Kwn Gáspárt és 
Iklodzentiwan-i Drawa Jánost (egregii) jelöli ki, mivel ha az említett Herczeg Pált, aki a jó-
szágot elfoglalva hatalmaskodást követett el ellene és unokaöccse ellenében (violentiam sibi 
nepotique ex fratre intulisset) gyámmá nevezné ki, az az összes jószágra áhítozna. (VII. 
122r–124r)
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332. 1582. február 15. (f. V. p. Valentini mart.)
Iklodzentiwan-i Draway János (e) [a kolozsmonostori requisitorok] ügyvédvalló oklevelével 
Zent Egyed-i néhai Haczaky Ferenc (e) fi a: ifjú György (n) nevében vallja, hogy az elmúlt 
években említett néhai Haczaky Ferenc egyezséget kötött a jelenleg Coloswar-on lakó ősi 
jobbágyával: Galacz-i Wasar Mihállyal (pr) arról, hogy 35 magyar Ft, egy szőnyeg (tape-
tum), valamint – minthogy Wasar Mihály kocsigyártó (carpentarius) – egy kocsi (carruca) 
ellenében felszabadítja. A nevezett összeget és a szőnyeget a jobbágy még Haczaky Ferenc 
életében átadta, most pedig a kocsit is átvette Draway János, aki – Haczaky György nevében 
– Wasar Mihályt, feleségét és gyermekeit a jobbágyi terhek alól szavatosságot vállalva fel-
menti. (VII. 128r–128v)

333. 1582. március 3. (sab. a. Invoc.)
Kysdoba-i Egyed Gáspár (n) Nagidoba határában levő, 28 rúd hosszú és hetedfél széles (duo-
detriginta perticas longam, latam vero sex cum media) telepített szőlőjét, amelynek szom-
szédságában Deche Tamás (n), illetve Rwth János szőlői találhatók, s melyet ez utóbbival 
osztatlanul bírt, 17 magyar Ft-ért örök jogon eladja Sibo-i Márton deáknak (n) és feleségé-
nek, Nagidoba-i Rwth János (n) leányának: Erzsébetnek (n). Egyed Gáspár szavatosságot 
vállalt, de ha azon atyafi ai közül, akiket nem intett meg, mégis ki akarná valaki rekeszteni 
Márton deákot és feleségét a nevezett szőlő birtokából, azt csak a vételár törlesztésével tehe-
ti, továbbá Márton deák által telepített minden egyes szőlőtőért – a birtok szokása szerint – 33 
dénárt fi zessen (pro singulis vitibus eidem Martino literato, consorti eiusdem vel haeredibus 
et posteritatibus eorundem trigeni terni denarii prout consuetudo dicti possessionis ferret ab 
eisdem eiectoribus enumerentur). — Oklevelüket függőpecsétjükkel erősítik meg. (VII. 
125r–126r)

334. [1582.] március 4. (in Quadrages.)
Thasnad-i néhai Barbely Máténak (n) feleségétől: Dobay Erzsébettől (n) született fi a: Mihály 
(n) atyai jószágait, nevezetesen a Thasnad mezővárosbeli (in cottu Zolnok Mediocri), Candia 
utcában levő ama nemesi udvarházát a mellette levő szőlőskerttel (una cum vinea hortensis), 
amelynek szomszédságában egyfelől Barbely János (c), másfelől néhai Kalmar Balázs özve-
gye, most Kalmar Ferenc felesége: Zsófi a (h) házai állnak, továbbá a mezőváros Mayor ret, 
Haytas zeoleo, File hegye, Wyhegy és Wagios nevű szőlőhegyein levő szőlőit, úgyszintén 
házi ékességeit és eszközeit, 45 Ft készpénzét, arany- és ezüstmarháit bizonyos összegért 
eladta rokonának (affi ni): Zabo György (c) Thasnad-i lakosnak. (VII. 133r, X. 22v )
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1582. május 30-án (348. sz.) és 1590. november 6-án (825. sz.) kelt ok-
leveleiben.

335. 1582. március 8. (f. V. p. dom. Quadrages.)
Gereomono[stor]-i Kabos Gábor (e) fi a: Sándor (n) – öccse (fr. natu junioris): Kabos István 
nevében is – tiltakozik amiatt, hogy néhai II. János választott magyar király vagy elődei és 
utódai elidegenítették az ő jószágait, nevezetesen Wdwarhely, Haranglab, Galffalwa, Desffal-
wa, Kis Borzas, Kornitelke, Erdeoallya, Somostelke, Laczkod, Babafalwa, Gywlas (Kikelleo 
vm), Kis Sarmas, Keotel[end], Warsza, Inchel, Reod, Berend, Gereomonostor, Derete, Be-
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dech, Erdeofalwa (Colos vm), Also Machkas, SzentEgyed, Kayla, Szent Andras (Doboca 
vm), továbbá Nema, Beke és Girot (in cottu Zolnok Interiori) birtokbeli részeit. Ezért tiltja az 
erdélyi fejedelmeket a nevezett birtokjogok elidegenítésétől, másokat pedig azok megszerzé-
sétől. (VII. 128v)

336. 1582. március 14. (f. IV. p. Remin.)
Valko-i/Valkay András vajdai ítélőszéki ülnök és Valko-i István (egregii) Zenthmihaltelke-i 
(Colos vm) részbirtokukat, szavatosságot vállalva, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 
40 magyar Ft-ért örök áron eladják Zenthmihaltelke-i Tompa Miklósnak (e). (VII. 127v)

337. 1582. április 11. (XI. Aprilis)
Vytez András (e) – egy korábban kelt egyezség értelmében – 58 Ft-ot fi zetett Tarkany Albert-
nek (n) és feleségének: Egressy Orsolyának, mivel jobbágyai lerohanták Tarkany Albert há-
zát. További 58 Ft törlesztését szeptember 8-ra (in Nat. Mariae) ígérte, de egyúttal tiltakozott 
amiatt, hogy Tarkany Albert egyezségüket megszegte. (VII. 130r)
Kivonatos bejegyzés.

338. 1582. április 27. (f. VI. p. Georgii)
Geoch-i Zekely Barabás (n) – Geoch-i Geochy János (e) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy 
István lengyel király és Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajda Geocz/Geoch (Doboka 
vm) birtok bizonyos részét Kendy Sándor és Bamfylossonchy/Bamfy Farkas (magnifi ci) ta-
nácsuraknak adományozták. Ezért tiltja a nevezett fejedelmeket a jószág adományozásától, a 
tanácsurakat pedig annak birtoklásától és hasznainak vételétől, fenntartva a maguk és örökö-
seik részére a törvény útján való jogvédelmet. (VII. 130r)

339. 1582. április 30. (in prof. Phil. et Jac.)
Eztana-i ifjabb Gereoffy Mihály (e), hogy visszaválthassa Kalotazentkyraly-i Ispan Gáspár-
nál (e) lekötött Eztana-i (Colos vm) jószágát, a Gywlai Jánostól (e) korábban kiváltott Za-
mosfalwa-i (Colos vm) birtokrészét és nemesi udvarházát haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt 450 magyar Ft-ért örök áron eladja a Gyalw-i vár számtartójának (rationista): Szy-
nye-i Was Ambrusnak, általa testvérének (fr. c): Gergelynek (egregii), valamint hajadon le-
ánytestvérüknek (s): Was Katalinnak. Ha Gereoffy Mihály az Ispan Gáspár kezén levő Ezta-
na-i jószágát [1582.] július 26-ig (usque Annae vid.) a nevezett 450 Ft-ból nem váltja vissza, 
akkor az általa ugyanott birtokolt részjószágot Was Ambrus magának foglalhatja, ha pedig a 
vevőket nem tudná megvédeni birtokukban, akkor Was Ambrus és testvérei az Ispan Gáspár-
tól kiváltott jószágát is lefoglalhatják. (VII. 137v–138v)

340. 1582. április 30. (in prof. Phil. et Jac.)
Eztana-i ifjabb Gereoffy Mihály (e) hűséges szolgálatai jutalmául Kalmandi István (e) 
Gyalw-i zsoldosnak (stipendiarius) adományozza örök jogon Zamosfalwa-n (Colos vm) – 
Hegedeos Gáspár és Teoreok Antal (providi) szomszédságában – levő puszta jobbágytelkét 
néhai Teokes János (pr) pusztatelkének tartozékaival együtt. (VII. 139r)
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341. 1582. május 1. körül (Albae Iuliae, circa Phil. et Jac.)
Rewa-i Reway Mihály (m) leánya, Kwsaly-i néhai Jakchy Boldizsár (m) özvegye: Reway 
Anna (g et m) szerződést köt Radwanczy Márton ítélőmesterrel és Zent Egyed-i Gergely 
deák (egregii) jogügyigazgatóval (directore caussarum) a néhai Jakchy Boldizsár jószágaira 
vonatkozó oklevelek bemutatásáról. (VII. 133r–133v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1582. május 31-én kelt oklevelében (349. sz.).

342. 1582. május 2. (f. IV. p. Phil. et Jac.)
Magiar Reod-i Cheh Antal (n) minthogy kölcsönzőinek 24 Ft-ot kell adjon, és nincs ökre a 
vetés elvégzésére, Magiar Reod (Colos vm) határában levő, a Banyabewki-i egyház erdeje 
feletti erdőrészét, melynek szomszédjai széltében a nevezett egyház erdeje, a Zeoleomal alat-
ti út, hosszában pedig a Rakottias tobeli nevű erdő, illetve a Banyabewki-re vezető ösvény, 
továbbá 10 hold szántóföldet – nevezetesen két holdat a kútnál, a Keoeleo nevű hely alatt, 
egyet szintén a Keo eleo alatt, melynek vége a Kiralypatakja-ig tart, egyet Nagy Cheh István 
özvegyének malma fölött, a Hatarpataka felé, egyet a Corogi-i földnek nevezett részen a 
Bercz-ek között, Chan birtok felől, a hatodikat szintén a bércek között, az előbbi föld végé-
ben, a hetediket a Kisgiar nevű fordulóban az Altal jaro nevű helyen, Joh Gergely nevű job-
bágy földje mellett, egyet Ábrahámé mellett, egyet a Chewket nevű részen, közel Aython 
birtok útjához, az utolsót pedig a Chipkes nevű részen – a Werweolgy-ben a Pap zena fewwe 
nevű kaszálóból egy részt, melyet mások kezéből visszaváltott, 42 magyar Ft-on zálogba veti 
Coloswar-on lakó Lippai Péternél (n). Egyúttal kikötik, hogy ha bárki Cheh Antal atyafi ai 
közül Lippai Pétert vagy örököseit a zálogösszeg megtérítése nélkül birtokaiból kiveti, akkor 
utóbbiak az alszolgabíró és alispán által a maguk részére azonos értékben foglalhatnak Cheh 
Antal jószágaiból. (IX. 26r–26v)

343. 1582. május 2. (f. IV. p. Phil. et Jac.)
Pesth-i néhai Kalachsewteo János (c) fi a: Coloswar-i Kalachsewteo Ferenc (c) egyezséget 
köt feleségével, Mako-i néhai Chapo, másként Warga Péter (c) leányával: Katalinnal (h) kö-
zös munkájukkal szerzett javaikról. Ennek értelmében – a városiak szokása szerint – a va-
gyon kétharmada (bessis seu dualitas bonorum) Kalachsewteo Ferenc halálával feleségét il-
leti meg, melynek birtokában sem leánya, Coloswar-i Gellyen Imre (c) felesége: Katalin, sem 
atyafi ai nem háborgathatják, hanem azt élete végéig békében birtokolhatja. Hasonlóképpen 
Katalin halála után javainak harmadrésze (triens seu tertialitas) szokás szerint férjét illeti meg 
úgy, hogy annak birtokában említett leányuk vagy rokonaik nem háborgathatják. Bármelyi-
kük halála után a másik fél szabadon rendelkezhet javaikról, a vagyon többi része pedig ne-
vezett leányukra háramoljon. (VII. 130v–131r)

344. [1582. május 3. előtt]
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda Zek mezővárost (Doboca vm) Lona-i Kendi Sán-
dornál (m) köti le. (VII. 131v–132r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1582. május 3-án kelt oklevelében (345. sz.).

1582. március 14. – 1582. május 3. előtt
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345. 1582. május 3. (f. V. p. Phil. et Jac.)
Nagy Mihály deák özvegye, jelenleg Zek-i Chamay Kristóf (e) felesége: Swlyok Margit (n) 
– férje nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda Zek 
mezővárost (Doboca vm) zálogba vetette (344. sz.) Lona-i Kendi Sándornál (m), aki e jószág 
birtokába – a vajda iktatóparancsa alapján – magát be is vezettette. Ugyanakkor tiltja a vajdát 
a nevezett mezővárosban levő nemesi udvarháza és tartozékai elzálogosításától, Kendi Sán-
dort pedig annak elfoglalásától és iktatásától. (VII. 131v–132r)

346. 1582. május 3. (f. V. p. Phil. et Jac.)
Előbb Warga Gáspár, majd Ciriak Ferenc (providi) özvegye: Nagy Zent Mihaly-i Szaloos/
Zaloos Márta (h), továbbá első férjétől született fi a: Warga András és leánya, Ciriak Máté (pr) 
özvegye: Warga Márta – az említett Márta asszony leányainak, Geoch Boldizsár özvegyének: 
Warga Orsolyának és Ciriak János (pr) feleségének: Warga Erzsébetnek nevében és terheik-
kel is – egyezséget kötnek Szaloos Márta első férjétől született fi a, néhai Nagy Zent Mihaly-i 
Menyhért (c) deák özvegyével: Hefft Katalinnal (h) Menyhért deák hátramaradt javainak 
felosztásáról. Ennek értelmében Hefft Katalin anyósa és annak árvái részére 400 magyar Ft-
ot enged át elhunyt férje szerzett javaiból, melyből 103 Ft-ot a helyszínen törlesztett, a mara-
dékot pedig a nagybányai (Rivuliensis), stomp-nak nevezett zúzda (machina tusoria Rivuli-
ensis, vulgo stomp appellata), illetve az ugyanott levő borok árából fi zeti meg. A nevezett 
összegbe számítják be azt a 47 Ft-ot is, melyet haldokló fi ától kapott Szaloos Márta. Márta 
asszony és gyermekei szavatosságot vállaltak, melynek megszegése esetén az említett 400 
Ft-ot – egy alszolgabíró és alispán útján vajdai parancslevéllel – Hefft Katalin jószágaikon 
megveheti, ez utóbbi pedig, a maradék összeg törlesztésének elmulasztása esetén 400 Ft-on 
maradjon. Ugyanezzel az összeggel büntessék Szaloos Mártát és gyermekeit is, ha bármit 
magukhoz vennének Menyhért deák javaiból vagy adósaitól, míg annak gyermeke (infante 
fi lio) életben van. Végül Szaloos Márta vállalta, hogy Menyhért deák gyermekének atyja ja-
vaiból járó részét leválasztja és visszaadja Hefft Katalinnak. (VII. 132r–132v)

347. 1582. május 12. (sab. p. Stanislai ep.)
Néhai Kereztzegy János (c) aranyműves (aurifaber) Coloswar-on lakó fi a: János (h) nyugtat-
ja sógorát (affi ni suo): Tamás (c) lakatost (serarius) és feleségét, saját nővérét (s. natu maio-
re): Katalint afelől, hogy – néhai Kereztzegy János javainak felosztásáról fogott bírák előtt 
kötött egyezségük és az erről kiállított oklevél értelmében – a Coloswar-i Zena wcza-ban, 
Nyreo István és Gywlay János (circumspecti) házainak szomszédságában levő atyai házból, 
valamint a többi javakból neki járó részét készpénzben átvette. Ugyanakkor kiköti, hogy a 
házat csak neki adhatják el. (VII. 161r–161v)

348. 1582. május 30. (f. IV. p. Exaudi)
Thasnad-i néhai Barbely Máténak (n) feleségétől: Dobay Erzsébettől (n) született fi a: Mihály 
(n) visszavonja és érvénytelennek nyilvánítja [1582.] március 4-én kelt ama egyezségét (334. 
sz.), melyet törvényes kora elérése előtt mások tanácsából saját kárára rokonával (affi ni), 
Thasnad mezővárosban (in cottu Zolnok Mediocri) lakó Zabo Györggyel (c) kötött Thasnad 
mezővárosi atyai javairól. (VII. 133r)
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349. 1582. május 31. (f. V. a. Pentec.)
Rewa-i Reway Mihály (m) leánya, Kwsaly-i néhai Jakchy Boldizsár (m) özvegye: Reway 
Anna (g et m) visszavonja és érvényteleníti a Jakchy Boldizsár jószágaira vonatkozó okleve-
lek előállításáról 1582. május 1-je körül kelt egyezségét (341. sz.), amely az ő és gyermeke: 
Jakchy Zsuzsanna (g) kárára fi gyelmetlenségből (ex inanimadvertentia) jött létre. (VII. 
133r–133v)

350. 1582. június 1. (f. VI. a. Pentec.)
Kwsaly-i néhai Jakabffy László (e) fi a: Nagymon-i néhai Kwsaly Jakabffy Ferenc (e) fi a: 
Móric (e) – testvére (fr. cout): Ambrus nevében is – tiltakozik amiatt, hogy István lengyel 
király Kwsaly-i néhai Jakchy Boldizsár (m) jószágait bizonyos személyeknek akarja elado-
mányozni, Jakchy Boldizsár özvegye: Reway Anna (m) és leánya: Jakchy Zsuzsanna (g) 
pedig a volt férje birtokjogaira vonatkozó okleveleket Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi 
vajdának akarja átadni. Egyúttal tiltja a lengyel királyt ezen jószágok eladományozásától, 
Reway Annát és leányát az oklevelek bemutatásától, a vajdát azok kézhezvételétől és a bir-
tokjogok elidegenítésétől, a tanácsurakat és bárki mást a birtokok megszerzésétől. (VII. 
133v–134r)
Áthúzva. A bejegyzés felett: Haecque sunt extradatae ergo non obliteratae.

351. 1582. június 6. (f. IV. p. Pentec.)
Zentmihalyfalwa-i néhai Péter deák (e) fi a: Zent Mihalyfalwy Gáspár (n) nyugtatja az erdélyi 
vajda belső tanácsosát (consiliarius intimus): Kochard-i Galffy Jánost (g et m) az atyja java-
inak és a jószágaira vonatkozó okleveleknek visszaadása felől. A nevezett javak atyja halála 
után mint gyámhoz kerültek Galffi  János kezéhez, aki – miután Parlagi György (e) eljegyez-
te Gáspár testvérét: Zent Mihalyfalwy Annát (generosa virgo) – Parlaginak adta át azokat, 
most pedig Gáspár jóváhagyásával az okleveleket is ugyanannak adta. (VII. 134r)

352. [1582. június 11. előtt]
Néhai Zabo Miklós (n) özvegye: Teoreok Katalin (n) Colosvar-on tett végrendeletében a 
Farkas uchya-ban – Kadas János özvegye és Barat Ferenc házainak szomszédságában – levő 
házát házi eszközeivel együtt a Colosvar-i jezsuitákra hagyta. (VII. 135r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1582. június 11-én kelt oklevelében (354. sz).

353. 1582. június 11. (f. II. p. Trinit.)
Lyppa-i néhai Zabo Miklós (n) özvegye, Lyppa-i néhai Teoreok Lukács (n) leánya: Katalin 
(n) ama ingóságokat, melyek testvére (s. cout), néhai Patroway Lőrinc (e) özvegye: néhai 
Teoreok Anna Hwzt várában történt magtalan halála után őt és másik testvérét (s. cout), néhai 
Bessan János (n) feleségét: Teoreok Margitot illetik meg, de azok testamentumosként előbb 
a vár akkori kapitányának: Berekzo-i néhai Hagymassy Kristófnak (m), majd tudtuk nélkül 
rokonuknak (fr): néhai Baky Pálnak (e) kezéhez kerültek, ez utóbbinak az elmúlt napokban 
történt halálával pedig annak özvegyénél: Moga Juditnál maradtak, továbbá vejétől (genero): 
néhai Boros Tamástól örökölt ama ingóságait, melyeket többszöri kérésre Koloswar-on szer-
zett Baky Pálnak, nevezetesen egy mosdót korsóval (malluvium simul cum amphora), egy 
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kardot (gladium), egy dárdát (frameam), egy bárdot (securim), egy botot (baculum), valamint 
egy ezüstözött nyakbavetőt bonchok-kal, illetve az általa Baky Pálnak adott 70 aranygyűrűt 
és készpénzt, mindösszesen 1300 Ft értékben – fenntartva mindennapi szükségére 400 Ft-ot 
– legközelebbi atyafi ainak (propinquioribus sororibus), Nemes András (n) feleségének: Bes-
san Dorottyának, Lugassy Mózes (n) feleségének: Bessan Krisztinának, Haczaky János (n) 
feleségének: Bessan Fruzsinának, Ribyczey Simon (n) feleségének: Bessan Clesulának, Ba-
lassy Gergely (n) feleségének: Bessan Borbálának és Somogy Boldizsár (n) feleségének: 
Bessan Annának rendeli, hogy azokat Moga Judittól visszaszerezzék, és egymás között fel-
osszák. (VII. 134v)

354. 1582. június 11. (f. II. p. Trinit.)
Zazwaros-i Lugassy Mózes és Rybyche-i Rebyczey Simon (nobiles) – a Besan leányok, úgy-
mint Nemethi-i Nemes Andrásné Dorottya, Lugassy Mózesné Krisztina, Klopotiva-i Hacza-
ky János felesége: Fruzsina, Rybychey Simonné Clesula, Koloswar-i Balassy Gergely felesé-
ge: Borbála és Somogy Boldizsárné Anna nevében – tiltakoznak amiatt, hogy néhai Zabo 
Miklós (n) özvegye: Teoreok Katalin (n) Coloswar-on levő házát végrendeletében (352. sz.) 
a jezsuitákra hagyta, s ezen rendelkezését a fejedelemmel meg is erősíttette. (VII. 135r)

355. 1582. június 13. (in vig. Corp. Chr.)
Bothaza-i Hozutelky István (e) – atyafi ai (fratres), nevezetesen Erchye-i Toldalagy Balázs (e) 
fi ai: János, György és leánya: Erzsébet, Fratha-i Hozutelky Boldizsár fi a: Péter, valamint 
Fratha-i néhai Hozutelky Ferenc leánya: Borbála nevében is – tiltja a Des-i sókamara kama-
rását: Gábor deákot (e) bizonyos Bothaza-i (Colos vm) jobbágytelek megvásárlásától és el-
foglalásától, Toldalagy Balázst (e) pedig annak eladásától. (VII. 135v)

356. 1582. június 13. (in vig. Corp. Chr.)
Bothaza-i Hoszutelky István (e) – Hoszwtelky Péter, Hoszutelky Ferenc leánya: Borbála, 
néhai Komyatzegy János (e) özvegye: Bothazy Borbála [!], Dechey Albert (n) gyermekei: 
Bálint, István, Imre és Ágnes, továbbá Somogy János, Vyd János leánya: Borbála, Zabo Máté 
felesége: Bothazy Orsolya és fi ai: Zabo György, Bertalan és János nevében is – tiltja a Des-i 
sókamara kamarását: Gábor deákot (e) Bodony György (e) Bothaza-i (Colos vm) birtokré-
szének megvásárlásától, Bodony Györgyöt pedig annak elidegenítésétől. (VII. 135v–136r)

357. 1582. június 13. (in vig. Corp. Chr.)
Hoszutelky István (e) – Dechay Albert gyermekei: Bálint, István, Imre és Ágnes, továbbá 
Zabo Máté felesége: Bothazy Orsolya (n) fi ai: György, Bertalan és János, úgyszintén Hoszu-
telky Péter (nobiles) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy a Des-i sókamara kamarása: Colos-
wary Gábor (e) deák néhai Bothazy Péternek (e) a birtokrészét néhai Komyatzegy János (e) 
özvegye: Botthazy Margit (n) kezéből adománylevéllel elfoglalta, és most is elfoglalva tartja. 
Ugyanakkor kijelenti, hogy jogigényüket továbbra is fenntartják, és tiltják Gábor deákot e 
jószág elidegenítésétől. (VII. 136r)
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358. 1582. június 13. (f. IV. p. Trinit.)
Ezten-i néhai Kovaczhy Márton (n) fi ai: Kovaczhy/Koaczhy Mihály és testvére (fr. cout): 
Márton (nobiles) – nővérük (s. cout): Dwly Tamásné Koaczhy Dorottya (n) terhével is – Fel-
seo Teok-i (Doboka vm) részbirtokukat és More Tamás nevű jobbágyukat haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal együtt, szavatosságot vállalva 32 magyar Ft-ért, örök áron eladják Totheor-i 
Totheory Balázsnak (e). (VII. 140v–141r)

359. 1582. június 13. (f. IV. a. Corp. Chr.)
Lona-i Kendy Sándor (m) servitora, Szwchak-i néhai Thomory Demeter (e) fi a: István (n) 
tiltakozik amiatt, hogy a Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajda által kiállított egyez-
séglevél (72. sz.) szerint egyfelől Szent Gothard-i néhai Was János (e) leánya, Somlyay Ger-
gely (e) deák vajdai jogügyigazgató felesége: Was Ágnes (g), másfelől saját testvérei (fr. c): 
Thomory Pál, Miklós és János (nobiles) olyan szerződést kötöttek a Georgyffalwa-i (Colos 
vm) Henke rez-nek nevezett ősi részjószágukról, amelynek értelmében azt jelenleg Gergely 
deák birtokolja. Egyúttal tiltja testvéreit ősi birtokuk elidegenítésétől, Ágnes asszonyt és fér-
jét pedig annak megszerzésétől. (VII. 142r)
Vö. 400. sz.

360. 1582. június 15. (f. VI. p. Corp. Chr.)
Horwat Miklós (e) – urai, Ratott-i néhai idősebb Gywlaffy László (m) fi ai: István és László 
(magnifi corum) nevében – tiltakozik amiatt, hogy többen maguknak akarják kieszközölni 
Beoshazy Menyhért (n) Beoshaza (in cottu Zolnok Mediocri) birtokbeli részét. Ezért tiltja 
István lengyel királyt és Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdát eme jószág eladományo-
zásától, Beoshazy Menyhértet annak elidegenítésétől, bárki mást pedig a birtok megszerzé-
sétől. (VII. 136v)
Vö. 403. sz.

361. 1582. június 20. (f. IV. a. Nat. Ioan. bapt.)
Wizzentgeorgy-i Makray Bertalan (e) és felesége, néhai Betlen Mihály (e) leánya: Erzsébet 
(g) egyezséget kötnek jószágaikra vonatkozóan, minthogy a távolság miatt nem vehetik hasz-
nukat. Ennek értelmében Makray Bertalan Nemethi, Nagy Kayan és Hozzwliget (Hunyad 
vm) birtokbeli részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt örök jogon cserébe adta 
felesége Ipp, Zek és Markosfalwa (Krazna vm) birtokbeli, Ipi rez-nek nevezett ama jószága-
iért, valamint azok haszonvételeiért és tartozékaiért, melyeket az anyjától, néhai Sarmasagy 
Miklósnak (e) feleségétől, néhai Bewdeoskwthy Erzsébettől (g) született leányától: néhai 
Sarmasagy Ilonától (g) örökölt. — Oklevelüket függőpecsétjükkel erősítették meg. (VII. 
136v–137r)

362. 1582. június 28. (in vig. Petri et Pauli ap.)
Inaktelke-i néhai idősebb Gereoffi  Mihály (e) fi a: Ferenc egyezséget köt Sára nevű jegyese 
(sponsa) apjával: Gereomonostra-i Kabos Gáborral (e). Ezek szerint jegyese házasságkötés 
előtti vagy utáni magtalan halála esetén a jegyajándékokat természetben, illetve a Kabos 
Gábor által az ő birtokjogai visszaváltására eddig költött 50 Ft-ot készpénzben Kabos Gábor-
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nak vagy örököseinek visszaszolgáltatja, saját halála esetén pedig rokonai (fratres) Sára 
atyafi ait összes költségük felől megelégítik, ellenkező esetben özvegye ellentmondás nélkül 
lefoglalhatja jószágait, és azok hasznát is veheti. A szerződés megszegője a per megkezdése 
előtt a másik félnek fi zetendő 1000 magyar Ft-on maradjon. (VII. 129r)

363. 1582. július 20. (festo d. Eliae proph.)
Bykeos-i néhai Zalanchy János (e) özvegye: Banfy Dorottya (g) Gawasdia-i (Karansebes 
vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival együtt 400 magyar Ft-on elzálogosítja Lu-
gos-i Modlyna Ferencnél (e). Az asszony a zálog idejére szavatosságot vállalt, és átadta a 
jószág felkínálásáról kelt jelentőlevelet is (litteras suas relatorias super ammonitione dictae 
porcionis possessionariae). (VII. 140r)

364. 1582. július 23. (f. II. p. Mariae Magd.)
Somlyo-i néhai Feyerwary Tamás (e) deáknak feleségétől, Peres Zsófi ától (g) született fi a: 
Feyerwary András (n) apjától örökölt magyarországi és erdélyi javainak gondviselőjévé 
(curatrix) anyját nevezi ki, hogy azokat – perben vagy peren kívül – megvédelmezze. (VII. 
140v)

365. 1582. július 25. (in Jacobi ap.)
A kolozsmonostori requisitorok Kendi János (e) kérésére átírják néhai Zent Georgy Péternek 
néhai Kendy Ferenc (m) erdélyi vajda részére 1558. január 20-án kiállított kötelezvényét (41. 
sz.). (VII. 160r)
A bejegyzés felett címszerűen: In nomine Domini amen. Incipit protocolum anni 1582, in festo beati Jacobi aposto-
li per requisitores Martinum litteratum, Georgium litteratum a S. Joanne et Ambrosium Balasffy de Coloswar 
conscriptum.

366. 1582. július 25. (in Jacobi ap.)
A kolozsmonostori requisitorok Kendi János (e) kérésére átírják Possay Bertalannak néhai 
Kendy Ferenc (m) erdélyi vajda részére 1554. március 18-án kiállított kötelezvényét (37. 
sz.). (VII. 160r–160v)

367. 1582. szeptember 5. (f. IV. p. Egidii abb.)
Hozzutelki István egyebek mellett Berend-i (Colos vm) birtokrészét tartozékaival együtt 500 
magyar Ft-on Espan Gáspárnak inskribálja, minthogy azt vele közös költségen perelte vissza, 
továbbá halála esetére unokaöccsét (nepotem), néhai Hozzwtelky Boldizsár nevű testvére (fr. 
cout) gyermekét: Pétert (n) javaival együtt ugyanannak gondviselésére bízza (in curam et 
tutelam… commendavit). Ha betegsége miatt beszélni már nem tudna (lingua et voce articu-
lata tempore agoniae suae privandus esset), akkor is az ő rendelkezésének tartsák (pro dicto 
et legato habeatur), hogy minden ingóságából, allodiumaiból, marháiból és házi eszközeiből 
Espan vagy – halála esetén – utódai egy részt megkapnak. (F15/63)
Töredékes bejegyzés.
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368. 1582. szeptember 9. (ex Doba Minori, apud aedes Gabrielis Dobay, IX. Septembris)
Iloswa-i (Krazna vm) Ilosway Miklós, továbbá a Keozep Szolnok vármegyéből való Nagy-
mon-i Kwssaly Ambrus, Kisdoba-i Zabo György, Keozep Szolnok vármegye szolgabírója: 
Adoryan Péter, Nagydoba-i Nagy Máté és Rwth János bizonyítják, hogy szeptember 9-én 
(Kisazzonynap wtan walo wasarnap) kiszálltak Dobay Gábor Kisdoba-i (Keozep Zolnok vm) 
házához, ahol egyfelől Nagydoba-i (Keozep Zolnok vm) Rwtt/Rwth Andrásné Kechkes 
Anna, másfelől Kis Doba-n lakó Dobay Gáborné Bachmegyey Anna egyezséget kötöttek 
Kereztwry néhai Nagy Gáspár ama Iloswa, Lompert (Krazna vm), Zakachy/Zakachi és Ders-
hida (Keozep Zolnok vm) birtokbeli részeiről, melyeket halála után fi a: András örökölt, aki 
most édesanyja, Bachmegyey Anna gyámsága alatt áll. Minthogy „Kechkes Anna azzony… 
Nagy Gasparral anyawal egy volt”, tehát mindketten Mayadi István leányától: Erzsébettől 
születtek, az osztatlan anyai jószágból őket rész illeti meg. Ezért a nevezett jószágokat fel-
osztották, de nem bocsátották osztály alá ama Iloswa-i, Istwan Lazlo szőlőjének nevezett 
szőlőt, melyet Bachmegyey Anna gyámként fi a részére tartott meg azzal a feltétellel, hogy 
„mikor az gyermek emberre lezen”, felosztják egymás között. A gyermek felnőttéig Kechkes 
Anna is kapott egy szőlőt a Mocholay határon. Ha bárki a Mayadi nemzetségből vagy Som-
bori László, illetve felnőttként Nagy András háborgatja Bachmegyey Annát és férjét birto-
kukban – 300 Ft kötés terhe alatt – Kechkes Anna köteles lesz a jószágokat újra felosztani, 
ugyanakkor ez utóbbi idegennek csak akkor adhatja a birtokot, ha előbb azzal Nagy Andrást 
megkínálta. Kechkes Anna a nevezett kötés alatt ígérte „hogy kaptalanban wagy iteleomester 
eleott lewelet ad erreol az wegezesreol” december 6-ig (Zent Miklos napig), ellenkező eset-
ben Bachmegyey Anna – egy ispánnal és egy szolgabíróval – „mynden perpatwar nelkewl” 
lefoglalhatja a jószágokat, az egyezség „semmye legyen”, a birtokot pedig atyafi án: Nagy 
Andráson a szokott módon keresheti. (VII. 142v–143v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1582. december 1-én kelt oklevelében (374. sz.), amely szerint papírra írt, magyar 
nyelvű eredetijét hat pecsét erősítette meg.

369. 1582. október 2. (f. III. a. Francisci conf.)
Kwsaly-i Jakabffy Móric (e) Menyeo-i Menyey, másként Barbely György (n) által tiltakozik 
amiatt, hogy öccse (fr. c. natu minor): Kwsaly-i Jakabffy Ambrus (e) saját kezén levő osztat-
lan részbirtokukat, nevezetesen Korpad-on (Colos vm) Bongart-i Pistaky Lukács (e) része 
mellett, a Geodeor nevű árkon túl és a birtok kápolnája felé (versus capellam) eső hat lakott 
jobbágytelküket tudta nélkül a nevezett Pistaky Lukácsnak idegenítette el. Ezért tiltja testvé-
rét e jószág elidegenítésétől, Pistaky Lukácsot pedig annak megszerzésétől. (VII. 141v)

370. 1582. november 2. (f. VI. p. Sim. et Jud.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy a betegsége miatt előttük megjelenni képtelen 
Zabad-i Kornar Mihály (e) kérésére Coloswar-i György deák és Balasffy Ambrus (nobiles) 
hiteleshelyi kiküldöttek 1582. november 2-án kiszálltak annak a Coloswar-i házához, ahol 
Kornar Mihály és néhai Mindzenthy Ferenc (e) özvegye: Horwat Anna (g) bemutatták a ne-
vezett Kornar Mihály előző feleségének, az említett Horwat Anna leányának: néhai Mind-
zenthy Katalinnak (g) javairól felvett magyar nyelvű inventariumot, melyet a requisitorok 
oklevelükbe foglalnak: „elseobe wagion egy zeold kamoka zoknya torkos, arany keotessel 
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premzett az allya es fely, egy arany zinew dupla taffota haczoka, fekete barsonnyal premzett 
franczewal, egy kis weress kamoka suba, nestel bellett arany partak wadnak rayta, egy wiselt 
weress atlacz kis suba, nestel bellett, fekete barsonnyal premzett, egy zeold aranyas atlacz 
zoknya wiselt franczewal premzett, egy wiselt feyer kamoka szoknya, egy ezewst lancz eo, 
egy girasnal teobb, egy ezewst aranyozott pohar egy giranal teobb benne, egy fel kwpachka 
egy giras, egy gieongyeos torok him, egy fatyolka, egy homlokeleo gieongyeos fedelre walo, 
egy nyakruha arany keotesses, egy eleokeoteo, zederyes hymmel warrott arany keotes benne, 
egy fatyol ingwall islogos, egy patyolat eleo keoteo, arany zel az allyan, egy patyolat ingwall 
islogos, egy giolcz ing wall warrott, egy wiselt weress selyemmel warrott ingwall, egy reczes, 
aranyas eleokeoteo, egy wiselt keoteses ingwall, egy patyolat ingwall, harom giolcz lepedeo 
gallos giolch. Hat wazon abrozz, harom krakkay abrozz, egy feyer derekaly hay negy nyews-
teos, negy wazon kendeo kezkeneo es egy giolch, ket fewaly hay weres hymes, eggyk keote-
ses feyer czernawal, ket wankos hay kichin, egy darab sarga wont arany, egy fewaly hay ke-
kes, egy arany fonalbol keoteott nyak rwha, tizenket on talnyer, tizenket on tal, nyolcz arany 
gyewrew ky 10 aranyat nyom mind keoweywel eozwe, eggykbe rubint wagion, eggykbe 
smaragd, eggykbe teobeoly wagion, eggykbe ket kys tewrkes, eggyk kezfogasos, az teobbibe 
ninch keo.” A nevezett néhai Mindzenthy Katalin és Kornar Mihály leánya: a kiskorú Katalin 
(n) részére megőrzendő ingóságokkal annak nagyanyja: Horwat Anna megelégedett. (VII. 
152r–153r)

371. 1582. november 17. (sab. p. Martini ep.)
Egyfelől néhai Sombor-i Gergelynek feleségétől, néhai idősebb Gerend-i Miklós (e) leányá-
tól: néhai Gerendi Zsófi ától (g) született fi a: néhai Péter fi a: másik néhai Péter fi a: Sombor-i 
László (e), másfelől nevezett idősebb Gerend-i Miklós fi a: néhai Miklós fi a: néhai Jakab fi a: 
néhai Péter (e) fi a: Gerend-i János, valamint idősebb Gerend-i Miklós fi a: Miklós fi a: Jakab 
fi a: Péter fi a: néhai György fi a: Gerend-i Pál (egregii) egyezséget kötnek Egerbegy (Thorda 
vm) határában, az Aranyas folyón épült ama háromkerekű malmukról, melynek fele része 
Sombor-i Lászlót, másik fele pedig Gerendi Jánost és Pált illeti meg. Ennek értelmében a 
malomköveknek és ezek gerendel-nek nevezett tengelyeinek saját költségén való elkészítte-
tése (procuratio lapidum molarium axiumque trabalium vulgo gerendel appelatum) mindig 
Sombor-i Lászlóra hárul, kinek az esküdt molnármesterek (iurati molae magistri) idejében 
szólnak, hogy a megfelelő időben azokat a helyszínre vitethesse. A gát, a töltés és a többi 
malomrész (aggerem, struem, aquarumque retinacula ac id genus aquaticas machinas attine-
ret) karbantartása Gerendi Jánosra és Pálra marad, akik – szintén a molnármesterek kérésére 
– azokat jobbágyaikkal kijavíttatják. A karbantartást elmulasztó fél 100 magyar Ft-on marad, 
a másik fél pedig a molnármesterek által megállapított veszteségeit levonhatja az egyezség 
megszegőjének jövedelmeiből. Ugyanakkor kikötik, hogy ha árvíz, más váratlan esemény 
vagy a molnármesterek gondatlansága miatt a munkálatokat valamelyik fél elvégezni nem 
tudja, akkor nem illetik büntetéssel, egyébiránt a javítások elvégzője költségeit a mulasztó 
félnek a molnármesterek által megállapított jövedelméből levonhatja. Ha pedig valamelyik 
félnek a malomból jutott része több részre oszlana, akkor azok közül mindegyik viseli a ter-
heket. A malom egyéb szükségeire a molnármesterek a közös haszonból fordíthatnak, a ma-
lomházat pedig – az említett kötés terhe alatt – közös költségen javítják. A malom jövedelmét 
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csak a zwzek-nek nevezett magtár feltöltése után, a felek esküdt embereinek jelenlétében 
osztják el. (VII. 143v–144v)

372. 1582. november 17. (sab. p. Martini ep.)
Néhai idősebb Gerend-i Miklós fi a: néhai Miklós fi a: néhai Jakab fi a: néhai Péter (e) fi a: 
Gerend-i János (e) – leánya: Anna nevében is –, továbbá ugyanazon idősebb Gerend-i Miklós 
fi a: Miklós fi a: Jakab fi a: Péter fi a: néhai György fi a: Gerend-i Pál (e) – fi ai: György és Már-
ton, leánya: Zsuzsanna nevében is – magukra vállalva testvéreik (fr. c): Gerendi István és 
Péter terheit is, tekintettel arra, hogy rokonuk (fr): néhai Sombor-i Gergelynek feleségétől, 
néhai idősebb Gerend-i Miklós (e) leányától: néhai Gerendi Zsófi ától (g) született fi a: néhai 
Péter fi a: másik néhai Péter fi a: Sombor-i/Sombory László (e) a Gerendi jószágok visszaszer-
zéséért saját költségén pereket folytatott, továbbá elengedte ama 28 Ft-ot, melyet Gerendi Pál 
a saját szükségére fordított, úgyszintén a Gerendi javakból neki járó leánynegyedet, úgymint 
200 arany Ft-ot, ezért Egerbegy (Thorda vm) határában a már korábban lepusztult, de most 
Sombory László költségén rendbehozott Keozeptho nevű tó ama fele részét, melynek másik 
felét Sombory már előzőleg megkapta, továbbá Gerendi János azon Egerbegy-i jobbágytel-
két, melyen Bálint nevű jobbágya lakik, Gerendi Pál pedig az ugyanott levő, Máté molnár-
mester által lakott jobbágytelkét haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt örök jogon Som-
bory Lászlónak adományozzák, és a nevezett jószágokért szavatosságot vállalnak. (VII. 
145r–145v)

373. 1582. november 17. (sab. p. Martini ep.)
Szaz Sombor-i Zekel/Zekely Illés (e) tekintettel arra, hogy felesége, Szentmartonmachkas-
sa-i néhai Lepseny Miklós (e) leánya: Lepseny Anna (g) hosszas betegsége idején türelmesen 
gondját viselte, ezért a Lompert, Septer (Colos vm), Szeokefalwa (Kikelleo vm) és Szaz 
Sombor (Doboca vm) birtokbeli részeit, továbbá az általa szerzett és épített Szazsombor-i 
nemesi udvarházát haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt nevezett feleségénél inscribál-
ja úgy, hogy az említett udvarházat 800 magyar Ft-on, felsorolt ősi jószágait 1000 magyar 
Ft-on köti le, szerzett birtokjogait és javait pedig adományként adja. Cserében felesége ösz-
szes részbirtokát élete végéig 1000 magyar Ft-on nála inscribálja. Végül kijelentik, hogy jó-
szágaik haláluk után 1000 Ft kötés terhe alatt atyafi aikra háramoljanak. (VII. 158v és 161r)
Tévesen lapszámozva.

374. 1582. december 1. (sab. p. Andreae ap.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy egyfelől Kis Doba-i Dobay Gábor (e) – 
mostohafi a (privigni sui), Kereztwr-i néhai Nagy Gáspár (e) kiskorú fi a: András (n) nevében 
–, másfelől Nagydoba-i Rwth András (e) felesége: Kechkes Anna (n) bemutatták az 1582. 
szeptember 9-én kelt egyezséglevelüket (368. sz.), melyet a requisitorok saját oklevelükben 
átírtak, Anna asszony pedig az abban foglaltakat – 300 Ft kötés terhe alatt – újból megerősí-
tette. (VII. 142r–143v)

375. 1582. december 3. (f. II. p. dom. I. Advent.)
Gereomonostra-i néhai Kemeny Ferenc (e) fi a: János (e), minthogy hadi szolgálatra Magyar-
országra indul (in militiam profi ciscendum sit in Hungariam), és épségben való hazatérte 
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bizonytalan, az alábbi módon rendelkezik jószágairól: Magtalan halála esetére atyai javait, 
úgymint Omboz birtok (Doboka vm) fele részét és az ottani nemesi udvarházat, továbbá 
Bare, Bedech, Jakotelke, Erdeofalwa, Derete, Olah Bikal, Walko és Keleczel (Colos vm) 
birtokbeli jószágait, valamint bárhol levő nemesi udvarházait 347 magyar Ft értékig édes-
anyjának, előbb Kemeny Ferenc, majd Balasffalwa-i néhai ifjabb Chereny Pál (e) özvegyé-
nek: Zentpali Erzsébetnek (g) vallja, mivel az apja halála után atyai jószágai visszaszerzésére 
saját pénzéből 347 Ft-ot költött, és az ő [hadra való] felkészítésében is bőkezűen segített. 
Osztályos atyafi ai (fr. generationales) anyját csak a nevezett összeg lefi zetésével rekeszthetik 
ki birtokából, annak halála után pedig a jószágok – 347 Ft erejéig – Kemeny János rokonait 
(fratres): Chereny Farkast és Borbálát illessék meg. (VII. 145v–146r)
A bejegyzés felett: Extradatae.

376. 1582. december 9. (dom. II. Advent.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy a betegsége miatt személyesen megjelenni 
nem tudó Zabad-i Kornar Mihály (n) kérésére december 7-én (f. VI. p. Nicolai ep.) kiszállt 
közülük Coloswar-i György deák és Balasffy Ambrus (nobiles) Kornar Mihály Coloswar 
főterén levő házához, ahol a városban lakó Rosas János (n) sebész (chyrurgo) és Zakal Bene-
dek (c) jelenlétében felvették végrendeletét. Halála után Zabad (Maros sz) nevű birtokát ad-
ják el, annak árából törlesszék adósságait, és fi zessék ki familiárisait, de a befolyt összegből 
400 magyar Ft-ot feleségének: Zan Margitnak rendel, minthogy annak örökségeiből ennyit 
idegenített el és használt saját szükségére. A jószág árából megmaradt pénzt osszák szét 
egyenlően Margittól született leánykája: Zsuzsanna és a korábbi házasságából származó Ka-
talin között, de mivel a birtok mindkét ágat illeti – melyről az oklevelei között levő jelentés 
is tanúskodik –, Zsuzsanna nevű leánya halála esetén része anyjára háramlik. Tekintettel arra, 
hogy felesége őt hosszas betegsége idején hűen gondozta, jószágán levő allodiumait, úgy-
szintén igásállatait, ménesbeli lovait, ökreit, teheneit és más állatait, továbbá ruházatát, harci 
és lovasszerszámait, valamint ama kétharmadot (bessem), mely a városi jog és szokás értel-
mében felesége Coloswar-i javaiból és házából őt megilleti, nevezett feleségének vallja, hogy 
abból Zsuzsanna nevű leányát is fenntartsa. Rokonának (fr): János deáknak ama magyaror-
szági részét engedi át, amely Suftay [?] Péter Eperyes városában levő házából őt illeti meg, 
továbbá egy nyergelt és kantárral felszerelt fi atal lovat ad. Végül a végrendelkező felsorolta 
adósságait: Zelemery Péternek (e) 150 magyar Ft-tal, Bornemizza Gergely Coloswar-i pol-
gárnak egy gyűrű árával, 23 Ft-tal maradt adósa, amiért – mintegy 50 Ft értékben – egy 33 
Ft-ot érő gyémántos gyűrűt, egy kis poharat, női ruhacsattokat (fi bulas tunicarum muliebri-
um), kanalakat és kis értékű gyűrűket hagyott, nagybányai (Rivuliensi) Teoreok Ferencnek 
12 Ft-tal tartozik, amiért egy kelyeh-nek nevezett serleget, valamint egy ezüst szálakból szőtt 
(ex fi lis argenteis contextum), mayczos-nak nevezett övet kötött le nála, Wasarhel-i Ze-
kerczes Tamás özvegyének nyolc vagy kilenc Ft-tal maradt adósa, Vasarhel-i Keopeczy Lu-
kács özvegyének három Ft-tal és néhány dénárral, Chawas-i Balog Ferencnek pedig öt Ft-tal 
tartozott. Emlékezete szerint más adóssága nem maradt. (VII. 146r–147r)

377. 1582. december 20. (in vig. Thomae ap.)
Előbb Coloswar-i Iffi u Salatiel, majd Zabad-i Kornar Mihály (n) özvegye: Zan Margit (h) 
vallotta, hogy férje: Kornar Mihály halála után egyetlen kislánya: Zsuzsanna mellett több 
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adósságot hagyott hátra, Zabad (Maros szek) nevű birtokát pedig 150 Ft-on szoros határidőre 
Naznanffalwa-i Zelemery Péternél (e) kötötte le, aki férje halála után az adósság fejében a 
jószágot tartozékaival együtt rögtön lefoglalta. Ezért Margit asszony, hogy az említett birto-
kot visszaválthassa, és hogy férje adósságait törleszthesse, három hónapra 200 magyar Ft-ot 
kölcsönöz Gábor deák (e) Des-i sókamarástól úgy, hogy az összeget határidőre forintban 
vagy tallérban számolva törleszti, ellenkező esetben Gábor deák lefoglalhatja a mondott Za-
bad birtokot, és addig bírhatja azt, amíg a pénzét vissza nem kapja, mely idő alatt az asszony 
birtokában a háborgatókkal szemben megvédelmezi. Végül Zan Margit ígérte, hogy [1583.] 
január 1-re (ad oct. Nat. Christi) átadja férje kötelezvényét a Zelemery Pétertől kapott 150 Ft 
átvételéről, és az említett három hónap alatt – minden más vásárló előtt – készen áll egyezsé-
get kötni Gábor deákkal a birtok eladásáról, aki e most kötött szerződése miatt okozott bár-
milyen kárát az asszonyon keresheti. (VII. 147v–148r)

378. [1582]
Bothaza-i Hozzwtelky István (e) tekintettel gyermektelenségére, az erdélyi vajda és Colos 
vármegye ítélőszékei előtt folytatott pereiben tanúsított hűséges szolgálataiért örökösök nél-
küli halála esetére atyafi ának, Kalotazentkyraly-i Espan Gáspárnak (e) adományozza örök 
jogon Bothaza-n (Colos vm) saját költségén szerzett lakott és lakatlan jobbágytelkeit haszon-
vételeikkel és tartozékaikkal együtt. (VII. 144v)
A bejegyzés vége hiányzik. A cím szerint az adomány a berendi részjószágra is vonatkozott. A cím mellett, zárójel-
ben: Extradatae. Keltezését az ugyanazon a lapon levő bejegyzés dátuma valószínűsíti.

379. [1582. körül]
Levélkerestető parancsra tett jelentésnek töredéke, melyben szó esik az 1526-ban vezetett 
protocollumról, az ebből átírt bejegyzésben pedig Hary-i Nagy Jánosról (n) és Koppani Ger-
gely magisterről, gyulafehérvári kanonokról. (F15/63)
Keltezését a környező bejegyzések dátumai valószínűsítik.

380. [1583. január 9. előtt]
Zilagyzegy Pál, Gereoffi  Mihály, Bartakwyt Gáspár (egregii) és Coloswar-i Nyreo Kálmán 
(c) bizonyítják, hogy Szamosfalwa-i Mikola Farkas (e) saját lakóhelyéül szolgáló Szamosfal-
wa-i (Colos vm) nemesi telkét Szamosfalwa-i Mikola Pál (e) kertje mellett, illetve két puszta 
jobbágytelkét – melyek közül az egyiken néhai Zabo Máté lakott, a másik pedig mögötte ta-
lálható – összes tartozékukkal, nevezetesen a Sandor reti nevű kaszálóval, „minden fordulas-
ba” annyi hold szántófölddel, melybe nyolc Coloswar-i köböl [gabona vethető] (jugeribus 
octo cubulorum Coloswariensium capacibus), „az oldalon” ama szántóval, amely a Chwchos 
hegye felé tart, a másik vetésben pedig a cigányok és szabók szántóföldjével (terra arabili 
cinganorum et sartorum), továbbá – mikor jobbágyai házaik szükségére „nylat oztanak” – a 
telkeket illető erdőrésszel együtt 80 Ft-ért eladja Kereztszeg-i néhai Chaki László (m) özve-
gye: Balassa Zsófi a (m) servitorának: Kalmandi Istvánnak (n). (IX. 24v–25r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1584. szeptember 18-án kelt oklevelében (459. sz.), mely szerint erede-
tijét a kiállítók pecsétjeikkel erősítették meg. Az oklevelet Mikola Farkas halálának valószínűsíthető időpontja alap-
ján kelteztük.

1582. december 9. – 1583. január 9. előtt
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381. 1583. január 9. (IX. Ianuarii)
Zamosfalwa-i néhai Mykola Ferenc (e) fi a: János (n) tiltakozik amiatt, hogy Zamosfalwa-i 
néhai Mykola Farkas (e) egyezséget kötött feleségével, s azt végrendeletében is megerősítet-
te. (VII. 151r)

382. 1583. január 15. (Cracoviae, XV. Ianuarii)
István lengyel király és erdélyi fejedelem szüntelenül tanúsított katonai szolgálataiért, me-
lyek során vérét és költségeit sem kímélte, nevezetesen legutóbb a Livonia visszaszerzéséért 
indított moszkvai háborúban (in superioribus Moscoviticis bellis), midőn a moszkvaiak vá-
rainak ostromaiban tűz közepette és nyílzáporban – mind a táborokban, mind az árkokban és 
töltéseken – mindaddig az ellenség közelében volt, amíg azok vereséget szenvedve Livoniát 
átengedték, katonái praefectusának (militum praefectus): Kalno-i Bornemyza Jánosnak (g), 
általa örököseinek minden tartozékával és haszonvételével együtt feudum jogán (jure feudi) 
a Livonia-ban levő Pirkiel várát adományozza. E jószágot sem Bornemyza, sem örökösei 
nem idegeníthetik el királyi consensus hiányában, azt a Livonia-i nemesekével azonos szol-
gálatok terhelik, és fi ágon való magszakadásuk esetén a királyra és örököseire háramlik. — 
Saját kezével aláírott oklevelét királyi pecsétjével erősíti meg. (IX. 162v–163v)
Keretszöveg nélküli másolat a szövegkörnyezet alapján 1587-ből. Eszerint eredetijét István lengyel király és Alber-
tus Bilincki [?] írták alá. Az oklevél szövegét bevezették a lengyel királyi könyvekbe is: Metryka Koronna nr. 127. 
f. 225v–226v.

383. 1583. január 17. (in Antonii conf.)
Crazna vármegye alispánja: Iloswa-i Zemleny János (e) – feleségétől, Sarmasag-i néhai Wal-
kay Bálint (e) leánya: néhai Ágnes (g) leányától: Mechkiny [?] Katalintól (g) született fi a: 
András és hajadon leányai: Zsuzsanna és Zsófi a terheivel is – a nevezett Walkay Bálint ama 
Sarmasag-i (in cottu Zolnok Mediocri) nemesi telkét, melynek hasznát sem ő, sem elődei 
nem vették, haszonvételeivel és tartozékaival együtt örök jogon cserébe adja Sarmasag-i Sar-
masagy Mihálynak (e), aki ezért – testvérei (fr. cout): János, Gábor, Gáspár, György és Elek 
terheivel is – azon Sarmasag-i, egyfelől Sarmasagy Miklós (e) jobbágya: Zabo Antal háza, 
másfelől Sarmasagy Gábor (e) jobbágya: néhai Kalazteleky Bálint puszta telke mellett levő, 
Berkes Tamás és gyermekei által lakott jobbágytelkét adja haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt, amely a nevezett testvéreivel való osztály során neki jutott. A felek kölcsönösen sza-
vatosságot vállaltak. (VII. 157v–158r)

384. 1583. január 17. (in Antonii conf.)
Czegeo-i Kechety István (e) visszavonja és érvénytelennek nyilvánítja ama egyezségét, me-
lyet az elmúlt években testvérével (fr): Kechety Lászlóval (e) és nővérével (s. natu maioris), 
Walko-i Walkay András (e) feleségével: Kechety Zsófi ával (g) együtt mostohaapjával (vitri-
cum): Czegeo-i Balog Imrével (e) kötött arról, hogy bizonyos erdélyi jószágaikat élete végé-
ig anyjuknak, a nevezett Balog Imre feleségének: Kanthor Magdolnának (g) vallották. (VII. 
158r)
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385. 1583. január 17. (f. V. a. Priscae virg.)
Deche-i Dechey Mihály (e), hogy törleszthesse ama 300 Ft-ot, melyet hosszas pereskedés 
után, közbírák előtt kötött egyezségük értelmében néhai idősebb Hozzwazay Ferenc fi ának: 
ifjabb Ferencnek (n) kell fi zessen, mivel annak ingóságait gyámnak rendelt testvérei (fr. c): 
néhai Dechey János és Imre (egregii) eltulajdonították, birtokaiban kárt okoztak, s e kár meg-
térítése nevezett testvérei jószágaival együtt reá háramlott, ezért 300 magyar Ft-ot kölcsönöz 
Toteor-i Toteory Balázstól (e) azzal a feltétellel, hogy azt [1583.] június 24-ig (ad Nat. Joan.) 
visszafi zeti, ellenkező esetben Toteory vagy örökösei ellentmondás nélkül zálogként maguk-
nak foglalhatják Magiar Kara-n (Colos vm) levő részbirtokát annak tartozékaival együtt. Ha 
a jószágot Toteory lefoglalja, Dechey Mihály köteles lesz megvédelmezni annak birtokában. 
(VII. 148r–148v)

386. 1583. január 18. (f. VI. p. Anthonii ab.)
Zylwas-i néhai Zylwassy Sebestyén (n) leánya, Zylwas-i néhai Zabo Pál (n) özvegye: Zyl-
wassy Katalin (n) Zylwas és Zeleste (Thorda vm) birtokbeli részeit, valamint Zylwas-on a 
férjével együtt épített nemesi udvarházat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szava-
tosságot vállalva 210 magyar Ft-on – melyből 150 Ft-ot már előzőleg kézhez vett – zálogba 
veti Torda vármegye ispánjánál: Zylwas-i Kezelechky/Kezelychky Imrénél (e). (VII. 
139r–139v)
Vö. az 1582. január 18-i bejegyzéssel (328. sz.).

387. 1583. január 28. (in arce nostra regia Nepolomicensi, XXVIII. Januarii)
István lengyel király és erdélyi fejedelem, miután Zekelvasarhely/Vasarhely mezőváros lako-
sainak panaszából arról értesült, hogy vannak olyanok a településen lakó nemesek között, 
akik a közös teherviselés alól – nemesi szabadságukra támaszkodva – magukat teljesen ki-
vonják a mezővárosiak régi szabadságainak kárára, ezért, hogy véget vessen a mezővárosiak 
és az ott lakó nemesek közötti pereskedésnek és ellentéteknek, a következő szabályokat lép-
teti érvénybe, részletezve testvére, Somlio-i néhai Bathori Kristóf erdélyi vajda és annak fi a, 
Somlio-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda korábbi rendelkezéseit: Azok, akik mind szemé-
lyükben, mind házukat illetően (tam in persona, quam ratione domus suae) a magyar kirá-
lyoktól, [Báthory Istvántól] vagy az említett Bathori Kristóftól, illetve Bathori Zsigmondtól 
nemesi kiváltságokat kaptak, azokkal az ország igazi nemeseiként élhetnek, és a közterhek, 
valamint az adó és polgári szolgálatok alól mentesülnek, de az ország védelmében fegyverrel 
kell szolgáljanak. Akik viszont csak személyükben nemesek, a házuk viszont nem az, kötele-
sek lesznek házaik és örökségeik után a közterheket viselni. Azon nemesek, akiknek házai 
mentesek a kincstárat illető adók fi zetése alól, a többi terhet a mezővárosiakkal közösen kö-
telesek viselni; ugyanazok kiváltságait nem szabad egyéb módon értelmezni vagy kibővíteni, 
mint ahogyan az oklevelük szól, azok tehát nem élhetnek vissza kiváltságaikkal a mezőváros 
közössége számára Magyarország királyai és a fejedelmek által adott engedmények kárára. 
Az egymás közötti perekben a fejedelmek által korábban hozott szabályokat kövessék. Azo-
kért pedig, akiket a legutóbbi portaösszeírás óta (post factam nuper novam in regno connu-
merationem portarum) ő vagy néhai testvére, illetve annak fi a, Bathori Zsigmond nemesített 
meg, a mezővárosi adó [összegének] csökkentését engedélyezi. Ugyanakkor az is tudomásá-
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ra jutott, hogy a többi szabad erdélyi oppidum szokásával ellentétben Maros szék királybírái 
a mezővárosban bizonyos előjogokkal bírtak, minthogy a Vasarheli-i bírák és esküdtek csak 
jelenlétükben vagy értesítésükkel ítélkezhettek a gonosztettek felett, a gonosztevőktől pedig 
bírságot szedtek a mezővárosiak kárára. Ezért a továbbiakban Maros szék királybíráinak 
minden előjogát megszünteti úgy, hogy a Vasarhely-i bírák és esküdtek mind a büntető, mind 
a polgári perekben a bűntetteket a királybírák hiányában is kinyomozhatják, azoknak pedig 
ezentúl nem jár semmilyen bírság a mezővárosi ügyek után; törekedjenek arra, hogy törvé-
nyeik és szokásaik értelmében minden gonosztevőt vétke súlya szerint büntessenek meg, 
főleg a főbenjáró bűntettek elkövetői esetében ne pénzbüntetést szablyanak ki, hanem a ne-
vezett törvények értelmében járjanak el. — A Berzevice-i Márton erdélyi kancellár és Staro-
gard-i kapitány keze által kelt oklevelet titkos függőpecsétjével erősíti meg. (XXII. 76v–79r)
A kolozsmonostori requisitorok 1627 körül kelt másolata, amely szerint eredetijét Báthory István király és Berzevi-
ci Márton kancellár látta el kézjegyével. □ Közlés: Veress: Báthory levelezése II. 204–207. □ Regeszta: Oklevélki-
állítás 23. sz.

388. 1583. január 30. (f. IV. p. Conv. Pauli ap.)
Zwthor-i néhai Zalai László (n) deáknak feleségétől, néhai Kemery Tamás (n) leányától: né-
hai Borbálától (n) született leánya, Meriggio-i Vaida másként Baad Martin (n) felesége: Za-
lay Zsófi a (n) tiltakozik amiatt, hogy Keozeplak-i Kemery Kristóf (e) ama Keozeplak-i rész-
birtokból, illetve a Nercze-i részjószágból és nemesi udvarházból (Colos vm), melyek okán 
apja Kemery Kristóffal pert kezdett, de azt halála miatt nem vihette véghez, az őt megillető 
részeket Nozaly-i Cheffey Jánosnak (e) akarja elidegeníteni, vagy pedig azokat – jogai sérel-
mével – már el is adta. Ezért tiltja a nevezett Kemery Kristófot e jószágok, továbbá az emlí-
tett néhai László deák Zwthor-i [!] (Colos vm) nemesi udvarházának elidegenítésétől, 
Cheffey Jánost azok megszerzésétől, a vajdát pedig az adományozástól és jóváhagyástól. 
(F15/64)
Protocollum elkallódott lapja. A bejegyzés felett, a címtől balra: Refert ad annum 1583. A cím felett a régi lapszám: 
248.

389. 1583. február 7. (f. V. p. Purif. Mariae.)
Varad-i néhai Bwssy Gergely (c) ifjú (adolescens) fi a: Ferenc (h) vallotta, hogy miután Co-
loswar városában lakó Beoleon-i Simon, másként Ferencz deák (n) az ő ezüstövét (baltheum 
seu cingulum argenteum) saját szükségére eladta, egyezséget kötöttek, melynek értelmében 
Simon deák az övért 20 magyar Ft-ot fi zet, mely összegből 8 Ft-ot akkor törleszt, amikor 
Bwssy valamilyen mesterségre adja magát (se ad aliquod artifi cium mechanicum addicturrus 
et applicaturus est), a maradékot pedig inassága lejártakor [?] (tempore ex[…] tyrocinii) 
kapja meg. Bwssy Ferenc ezen összeggel megelégszik, és sem Simon deákon, sem feleségén: 
Tolvay Katalinon nem keresi az övet. (F15/63)
Szakadozott papírlapon.

390. 1583. február 28. (XXVIII. Februarii)
Kolos mezőváros esküdt polgárai: Imre deák és Czyako Máté (circumspecti) – a település 
közössége nevében – tiltakoznak amiatt, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdát 
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beiktatták Olah Kara (Colos vm) egészbirtokba, noha annak területe nincs körülhatárolva, 
hanem teljes egészében Kolozs mezőváros határában található, és lakosai is az ő területükből 
tartották el magukat (possessio illa nullum limitatum, precisum et sequestratum habeat terri-
torium, sed omnino intra veras metas et territorio dicti oppidi Kolos situm et aedifi catum, 
incolaeque illius ex territorioque ipsorum vixerint). Ezért a területet csak azon a jogon enge-
dik át a Karaiaknak, amely szerint azt eddig – fi zetség ellenében – használták. (VII. 151r)

391. 1583. március 5. (f. III. p. Oculi)
Mako-i Nagy Márton fi a: Márton (n) nyugtatja Coloswar-i néhai Kalmar László fi át: Pétert 
(n) és feleségét: Katalint arról, hogy atyafi a (fr. generationalis), Bihor vármegye egykori 
adószedője (exactor): néhai Chanad-i Gergely (e) deák által végrendeletileg reá hagyott ja-
vakból, úgymint a Warad-i Hegy wta nevű szőlőhegyen levő telepített szőlőből, 160 Ft-ból, 
egy körte alakú, virágokkal díszített (instar pyri fabrefacto ac fl oribus ornato) aranyozott 
ezüst pohárból Gergely deák örököse, a nevezett Kalmar Péter átadta az említett poharat és 
100 Ft-ot. (VII. 148v–149r)

392. 1583. március 9. (sab. a. Laetare)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Twson-i Teoreos Márton (e) kérésére már-
cius 9-én kiszállt közülük Coloswar-i György deák és Balasffy Ambrus (nobiles) Welczer 
Lőrinc (c) varga (sutor) Coloswar-i házához, ahol írásba foglalták a nevezett Teoreos Márton 
végrendeletét. Coloswar-on, Segeswary Antal (c) szűcs kezénél volt négy nagy, serleg-nek 
nevezett pohara, két közepes [nagyságú] pohara, egy aranyozott kancsója (semicantharum), 
egy aranyozott kardja, egy ezüstözött bárdja, 500 magyar Ft készpénze egy ládában (in arca), 
egy farkasbőrből készült subája, négy közepes óntálja, hat ónpalackja, öt ezüstkanala, egy 
kozoro-nak nevezett koronája, egy pár páncélkesztyűje; Halmagy Mihály (e) deáknál volt 
szintén 500 magyar Ft-ja, egy farkasbőrös gránát köpönyege, egy gránát dolmánya, egy grá-
nát felsőruhája, farkasbőrei, egy farkasbőr felsőruhája, egy gránát mentéje, egy bagazya-s 
török vászna, egy bonchok-nak nevezett szügyelője, egy négy Ft-ot érő aranyozott pajzsa, 
egy babos szőnyege és két ládája a felsorolt ingóságokkal. Ménesbeli lovai Argios birtokon, 
Halmagy Mihály gondviselése alatt vannak, Twson-i (Colos vm) házánál pedig 10 ökre, 14 
tehene és borjúja, 16 disznója, továbbá több mint száz juha, illetve egy rókabőrös skarlát ru-
hája, egy rókabőr felsőruhája, egy vas mellvértje, egy vértje, egy pár páncélkesztyűje (mani-
carum loricalium), öt harci sisakja és szintén annyi puskája, továbbá házi eszközei vannak. 
Ezeken kívül Kolozsváron (Claudiopoli) van még három kocsilova és két poroszka lova (tres 
equos essedarios, duos equos gradarios). A nevezett Antal szűcs 74 Ft-tal adósa, melyből 8 
Ft-ot és 30 dénárt törlesztett, a maradékból pedig Teoreos Márton – tekintettel vendégszere-
tetére – annyit engedett el, hogy csak 50 Ft-ot kell visszafi zessen. Coloswar-i Rosas János 
borbély (barbitonsor) nála kötötte le 25 Ft-on három gyűrűjét, mely összeg fele részét elen-
gedi, minthogy betegsége idején gondját viselte. Ezeken kívül a nála levő 84 arany Ft-ból 32 
Ft-ot Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának rendel, az említett aranyozott kardját és 
ezüstözött bárdját Fogaras vára praefectusának: Horwat Kozmának (e) hagyja, bagazia-s grá-
nát köntösét Halmagy Mihálynak rendeli, Twson-i nemesi udvarházát és házi eszközeit pedig 
egyedül rokona (fr): Balashazy Pál örökli. Összes többi ingóságát atyafi ai (fratres suos): a 
nevezett Balashazy Pál és Szilag-i Balog András osszák két egyenlő részre. (VII. 149r–150r)
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393. 1583. március 13. (f. IV. a. Judica)
Egyfelől a Des-i sókamara praefectusa: Coloswar-i Gábor (e) deák, másfelől előbb Colos-
war-i Iffi w Salatiel (c), majd Zabad-i néhai Kornar Mihály (e) özvegye: Zan Margit (h) 
egyezséget kötnek ama 200 magyar Ft felől, mellyel az özvegy Gábor deáknak tartozott, s 
melyet Margit asszony [a kolozsmonostori requisitorok 1582. december 20-i oklevele (377. 
sz.) értelmében] három hónappal ezelőtt kölcsönzött azért, hogy a Kornar Mihály által elzá-
logosított Zabad (Maros szek) nevű birtokot visszaváltsa. Minthogy a nevezett jószágot a 
három hónap letelte előtt tőle újból törvénytelenül elvették, a kitűzött határidőre a kölcsönt 
nem tudta visszaadni, s ezért újabb határidőt kért Gábor deáktól, vállalva, hogy a nevezett 
összeget április 24-ig (Georgii militis) törleszti, ellenkező esetben a kölcsön kétszeresével, 
úgymint 400 magyar Ft-tal marad adósa Gábor deáknak. Utóbbi e tartozása fejében már a 
határidő másnapján lefoglalhatja Margit asszony első férjétől örökölt, Coloswar főterén levő 
házának ama alsó részét (inferiorem ordinem), amely Bwday Tamás (c) épületétől jobbra 
található, és a ház udvaráig tart (contigua aedibus circumspecti Thomae Bwday et ingredien-
tibus ad dextram sita esset, porrigeretque se usque ad aream domus subdialem), s amelyben 
jelenleg Zakall Benedek (c) aranyműves (aurifaber) lakik. A házrészt Gábor deák ellentmon-
dás nélkül egy évig birtokolhatja és hasznát veheti, a foglalástól számított egy év elteltével 
pedig az asszony az említett 400 Ft-tal jószágát bármikor visszaválthatja. (VII. 150r–150v)

394. 1583. március 17. (dom. Judica)
[A kolozsmonostori] requisitorok előbb Coloswar-i néhai Iffi u Salatiel (n), majd Zabad-i 
néhai Kornar Mihály (e) özvegye: Zan Margit (h) kérésére második férjétől született leánya: 
Zsuzsanna életkorát öt hónapra becsülik. (VII. 152r)

395. 1583. március 21. (f. V. a. dom. Palmarum)
Balashazy Pál (n) szavatosságot vállalva nyugtatja a Coloswar városában lakó Segeswary 
Antal (c) szűcsöt afelől, hogy a rokona (fr): Thwson-i néhai Teoreos Márton (e) által a neve-
zett Segeswary Antalnál letétbe helyezett ingóságokból átvette a Teoreos végrendelete (392. 
sz.) értelmében őt megillető részt. (VII. 161r)

396. 1583. április 9. (f. III. p. dom. Quasimodo)
Koloswar bírája: Volphard István (c) – Koloswar város közössége nevében is – vallotta, hogy 
Dessy/Desy Máté (n) bemutatta neki a vajda ítélőszékéről Sos Máté ellenében kiadott ítélet-
levelet, kérve őt, hogy a királybíróval és az esküdtekkel együtt hajtassák azt végre, ezáltal 
nyervén elégtételt Sos Máté vagy özvegye javain. Minthogy Dessy sem Sos Máté, sem özve-
gye ingóságait nem lelte fel, a bírák és az esküdt polgárok az ítéletlevelet nem hajtathatták 
végre, amiért a bíró tiltakozik. Dessy Máté a hiteleshelyen feleségét: Rado Katalint képvisel-
te. (VII. 151v)

397. 1583. április 12. (f. VI. a. Miseric.)
A kolozsmonostori requisitorok Zentlazlo-i néhai Kamwthi/Kamwthy Balázs (e) özvegyé-
nek: Szent Georgy Erzsébetnek (g) nevében megjelent offi cialis: Domony Jakab (n) kérésére 
a jobb megőrzés végett átírják a nevezett Kamwthy Balázs 1580. november 1-én kelt végren-
deletét (277. sz.), és azt conservatoriumukban helyezik el (easdem litteras tuitionis conserva-
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tionis gratia transumeremus, transcriberemus ac in conservatorium huius conventus repone-
remus). (VII. 153r–154v)

398. [1583.] április 24. (in arce Wech, f. IV., in festo Georgii mart.)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda ítéletlevele. [Bogath-i] Bogathi András (e) alperes 
a vajdai commissariusok ítélete értelmében negyvenednapra tegyen esküt Coloswar városá-
ban a requisitorok előtt, hogy a Dobo Ferenc és felesége: Kerecheny Judit felperesek által 
ellene felhozott és Wech vári praefectussága idején állítólag elkövetett tettek alól tisztázza 
magát. [Az első vád esetében harmadmagával, a második esetében pedig tizenkettedmagával 
tegye le esküjét.] (F15/63, VII. 155v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1583. június 3-án kelt oklevelében (401. sz.), amely szerint eredetije 
papírra írt pátens, a vajda vörös viaszpecsétjével megerősítve.

399. 1583. május 23. (f. V. p. Pentec.)
Horwat-i néhai Peres Gáspár (e) fi a: Márton, tekintettel arra, hogy őt a nemrég szerzett halá-
los sebeiből kigyógyította (chyrurgica eiusdem curatione, qua ipsum Martinum non ita 
pridem plurimis et lethalibus sauciatum vulneribus diligentissime curasset), ezért 200 ma-
gyar Ft-on örök jogon Pax-i Borbély (Barbitonsor) Jánosnak (h) inscribálja Krazna mezővá-
rosban (Crazna vm) az oltárigazgatóságénak nevezett (vulgo magistri altaris appellatam) ama 
nemesi telkét, amely a mezőváros Derek wcza-nak nevezett utcáján, Pandy Miklós (n), illet-
ve Somlyo-i Bathory István (s, m) jobbágya: Kalmar János házainak szomszédságában talál-
ható, az ahhoz tartozó – Bathory István pusztája mellett levő – szántófölddel, továbbá a me-
zőváros határában, a Zewle mala nevű szőlőhegyen ültetett szőlővel együtt úgy, hogy őt és 
mindkét nemű örököseit a nevezett nemesi telekben felszabadítja (in dicta sessione nobilitari 
libertasset). Végül kiköti, hogy Borbély János őt élete végéig szolgálja, atyafi ai pedig csak az 
említett összeggel rekeszthetik ki Borbélyt és örököseit birtokából. — Kiváltságlevelüket 
függőpecsétjükkel erősítik meg. (VII. 154v–155r)
A bejegyzésben a Derek wcza nevét utólag principali-ra javították.

400. 1583. május 29. (f. IV. a. Corp. Chr.)
Lona-i Kendy Sándor (m) tanácsúrnak és Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) vármegye ispán-
jának servitora, Zwchyak-i néhai Thomory Demeter (e) fi a: István (n) visszavonja és érvény-
teleníti testvéreinek (fr. c): Thomory Miklósnak, Pálnak és Jánosnak (nobiles) ama egyezsé-
gét (72. sz.), melyet azok az elmúlt években meggondolatlanul kötöttek Somlay Gergely (e) 
deák jogügyigazgató feleségével, Zent Gotthart-i néhai Vas János (e) leányával: Vas Ágnes-
sel (g) a Georgfalwa-i (Colos vm) Henke resz-nek nevezett ősi birtokrészükről, és amely ér-
telmében Ágnes asszony a jószágot jelenleg is birtokolja. Ugyanakkor tiltja nevezett testvé-
reit a jószág elidegenítésétől, Ágnes asszonyt és férjét annak megszerzésétől. (VII. 171v)
Vö. 359. sz.

401. 1583. június 3. (II. d. dom. I. Trinit.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy június 2-án (dom. I. Trinit.) Mikhaza-i 
Zychi János (e) Rwzka-i Dobo Ferenc (m) és felesége: Kerecheny Judit (g, m) ügyvédje be-
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mutatta Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda [1583.] április 24-én kelt ítéletlevelét 
(398. sz.), melynek értelmében Bogathy András ugyanazon az erre kijelölt napon előbb har-
madmagával, úgymint Szwchak-i Sandorhazy Andrással és Nagy Gergellyel (nobiles) együtt 
esküt tett arról, hogy Dobo Ferencnek és feleségének Wech várához tartozó jobbágyai szabad 
akaratukból az ő kérésére és nem erőszak által kényszerítve vitték a fát házaikhoz, majd – a 
második vád ügyében – tizenkettedmagával, nevezetesen Mera-i Erdeos György és Somay 
Mihály, Szwchak-i Sandorhazy István, Waryw Jakab és Gebarth János, Kide-i Demien Bene-
dek, Sos Gergely, Egyed Gáspár, Illyes János, Demien Péter és Hwzar András (nobiles) eskü-
társaival esküt tett arról, hogy udvarbírósága idején (tempore provisoratus sui) Wech várában 
semmilyen kincsekkel vagy drágakövekkel teli ládát nem talált és nem vitt el, mint ahogyan 
azt Dobo Ferenc és felesége állítják. A pecsétfővel (capite sigilli) megerősített ítéletlevelet 
visszaadták Zychy Jánosnak. (F15/63, VII. 155v–156r)

402. 1583. június 3. (f. II. p. dom. I. Trinit.)
Rwzka-i Dobo Ferenc (m) és felesége: Kerecheny Judit (m) servitorai: Mikhaza-i Zychy Já-
nos és Wech-i Georeog Tamás (egregii) – uruk és felesége nevében – tiltakoznak amiatt, hogy 
a kitűzött napon, azaz június 2-án (dom. I. Trinit.) – [a kolozsmonostori requisitorok] által 
kiállított oklevél (401. sz.) értelmében – Bogathy András eskütársaival együtt esküt tett az 
ellene Dobo Ferenc és felesége által felhozott vádakról, vagyis arról, hogy Wech-i praefec-
tussága idején a várhoz tartozó jobbágyokkal fát szállíttatott, továbbá egy bizonyos kincses-
ládát eltulajdonított. Ugyanakkor kijelentik, hogy ha az eskütételen vagy az esküt tevők sze-
mélyén kifogást találnak, azzal a törvény előtt élni fognak. (VII. 156r–156v)

403. 1583. június 4. (f. III. p. dom. I. Trinit.)
Ratoth/Ratott-i néhai Gywlafy László (m) fi ai: István és László (magnifi ci) familiárisuk: Wy-
nemethy István (e) által tiltják [Báthory István] lengyel királyt, Erdély fejedelmét néhai 
Beos hazy Menyhért (e) Beoshaza-i (in cottu Zolnok Mediocri) jószágának eladományozásá-
tól, Horwat Jánost és Andrást (nobiles), továbbá Beoshazy Menyhért özvegyét: Sombory 
Katalint (n) annak megszerzésétől. (VII. 156v–157r)
Vö. 360. sz.

404. 1583. június 12. (f. IV. p. Medardi ep.)
Néhai Puskas Gergelynek feleségétől, Bothaza-i néhai Bothazy Pál leányától: Zsófi ától (n) 
született leánya, Bothaza-i néhai Zabo Máté (n) özvegye: Bothazy Orsolya (n) Bothaza (Co-
los vm) birtok végében, néhai Gal Imre (pr) háza közelében levő ama puszta nemesi telkének 
fele részét, amely a Chorong rez-hez tartozik, szavatosságot vállalva két és fél Ft-ért örök 
áron eladja Gábor deáknak (e), a Des-i [só]kamara praefectusának. (VII. 161v–162r)

405. [1583. június 15. előtt]
Syger János (e) Udwarhely-i várkapitánynak peráttevő ítéletlevele, amely szerint 1577-ben 
Udwarhely-i Zeoch Tamás (n, a) alperes a felperes Kowach Jánost Udwarhely mezővárosban 
(Udwarhely sz) – Lőrinc deák és Veres Benedek házainak szomszédságában – levő házából 
javaival együtt kirekesztette, amire utóbbi az alperesnek hatalmaskodáson (violentiam poe-
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nam) való elmarasztalását és jószágába törvény útján való visszahelyezését kérte. Erre az 
alperes ügyvédje azt válaszolta, hogy ő a nevezett házat néhai Kowach Miklós feleségétől 
vette meg bizonyos összegen, és egyedül az ő engedélyével, illetve azzal a feltétellel lakha-
tott a felperes ott, hogy szükség esetén neki szolgál (ex permissione sua ipsum actorem in 
eadem domo habitasse ea conditione, ut si quando necessitas postulasset, ipsi in causam 
attracto inservire deberet). Minthogy a szolgálattételt a felperes megtagadta, ő a saját házából 
kirekeszthette. A felperes ügyvédje erre azt állította, hogy védence előbb vette meg a házat 
Kowach Miklós feleségétől, mint az alperes. Amikor ő már az árról egyezséget kötött az 
asszonnyal, és négy Ft-ot kifi zetett, akkor kötötte az alperes az újabb egyezséget Kowach 
Miklósnéval, ennek ellenére ő bizonyos feltételek mellett 20 Ft-ért megvette a házat, és ezért 
az alperes erővel nem vethette ki házából. Ezek után az Udwarhely-i várkapitány a felek ál-
lításainak alátámasztására tanúvallatást rendelt el. Időközben Zeoch Tamás halálával a per a 
házzal együtt (per adeptionem eiusdem domus) Zabo Imrére háramlott, aki ügyvédjét vissza-
vonta. Minthogy a felperes elégségesen bizonyította, hogy a ház őt milyen jogon illeti meg, 
az alperesnek pedig csak kifogásai voltak, a nevezett házat a felperesnek ítélte. (XVI. 62v–63r)
Helyenként zavaros szövegű tartalmi ái Báthory Zsigmond erdélyi vajda 1583. június 25-én kelt oklevelében (406. sz.).

406. 1583. június 25. (in Alba Iulia, f. III. p. Nat. Ioan. bapt.)
Somlio-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda Betlenfalwa-i Semien Jánoshoz és Gereb Jánoshoz 
(nobiles, agiles), Udwarhely-i Zabo Tamáshoz, Teoreok Lőrinchez, Zeoch, másként Nagy 
Mátéhoz, Zabo Istvánhoz és Balázshoz, valamint Nyreo Andráshoz (circumspecti). Tudtul 
adja, hogy a székelyek részére június 1-től tartott törvénykezési szakaszon (instante scilicet 
termino celebrationis judiciorum primi diei mensis Junii novissime elapsi, ad quem ut puta 
terminum universae causae dominorum agilium Siculorum ab obitu serenissimi principis 
quondam Ludovici dei gratia regis Hungariae piae memoriae, necnon aliae etiam causae de 
sede nostra judiciaria in solius nostri praesentiam per viam appellationis provocatae ex pub-
lica eorum constitutione adiudicari solitae per nos generaliter fuerant prorogatae), midőn jú-
nius 15-én (sab., in Viti et Mod. mart.) ítélőmestereivel és ítélőszékének ülnökeivel együtt 
ítélőszékét tartotta, Syger János akkori Udwarhely-i várkapitány peráttevő ítéletlevele (405. 
sz.) értelmében megjelentek egyfelől a felperes Udwarhely-i Kowach János (a) ügyvédvalló 
levéllel megbízott képviselője: Zekelyvasarhely-i Keopeczy János (n), másfelől pedig – szin-
tén ügyvédvalló levél alapján – Hodgia-i János az alperes Udwarhely-i Zabo Imre (a) nevé-
ben, kire az örökségekkel együtt (per adeptionem haereditatis) néhai Zeoch Tamásról (n, a) 
háramlott e per. Az Udwarhely-i vár kapitányának ítéletével elégedetlen alperes előbb Som-
lio-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajda elé fellebbezett, majd annak halálával a per a mos-
tani terminusra került, ahol az ítélőmesterek és ítélőszéki ülnökök tanácsából a vajda Syger 
János ítéletét helyben hagyta. Az újfent elégedetlen alperes a személyes jelenlétre (in solius 
nostri praesentiam) vitte az ügyet, ahol június 24-én (f. II., in Nat. Ioan. bapt.) némely taná-
csuraival és jogtudókkal együtt ítélkezvén, a vajda – miután a perfolyamról Radwanczy Már-
ton (e) előadásából értesült – az ítélőszék korábbi döntését mindenben jóváhagyta, az említett 
Udwarhely-i házat pedig a felperesnek visszaadni és visszaiktatni ítélte úgy, hogy az alperes 
birtokon kívül keresse igazát. Elrendeli, hogy a házat haszonvételeivel és tartozékaival együtt 
iktassák a felperes és örökösei részére, az alperes vagy mások ellentmondását pedig ne ve-
gyék tekintetbe. (XVI. 62r–63v)

1583. június 3. – 1583. június 25.
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Ái a kolozsmonostori requisitorok 1608. március 28-án kelt oklevelében, amely szerint eredetijének alsó szélén, a 
vajdai pecsét környékén Radvánci Márton ítélőmester aláírása volt olvasható.

407. 1583. július 4. (f. V. p. Visit. Mariae)
Felseo Balasffalwa-i Chereny Márton (e) – néhai Chereny Györgynek (e) feleségétől, Gyw-
la-i néhai Walkay Márton (e) leányától: Klárától (g) született leányai: Katalin és Luca (gene-
rosae), továbbá Bykal-i néhai Vitez Gábornak (e) feleségétől [!], néhai Walkay Márton leá-
nyától: Ágnestől (g) született fi ai: Bikal-i Witez András, Miklós és Ferenc (egregii) nevében 
is – tiltakozik amiatt, hogy Keczeleczky Szylwassy Imre (e) Boldocz (Thorda vm) birtok 
végében levő lepusztult tavukat töltéssel ellátni és javítani kezdte (aggerare, reparare et res-
taurare cepisset). Ugyanakkor tiltja a nevezett Szylwassy Imrét a tó elfoglalásától, kijavításá-
tól és használatától. (VII. 162v)

408. 1583. augusztus 12. (XII. Augusti)
Lona-i Kendy Sándor (m) erdélyi praeses servitora, Zwchyak-i néhai Thomory Demeter (e) 
fi a: István (n) visszavonja és érvényteleníti ama egyezséget (72. sz.), melyet – amikor ő még 
nem érte el teljeskorúságát – testvérei (fr. c): Thomory Miklós, Pál és János meggondolatla-
nul kötöttek Somlay Gergely deák jogügyigazgató feleségével, Zent Gotthard-i Vas János (e) 
leányával: Vas Ágnessel (g) Georgfalwa-i (Colos vm) Henke resz-nek nevezett birtokrészük-
ről, és amely értelmében Ágnes asszony a jószágot jelenleg is birtokolja. (VII. 171r–171v)
Vö. 400. sz.

409. 1583. szeptember 16. (f. II. p. Exalt. cr.)
Egyfelől Valko-i Miklós (e), másfelől Gereomonostra-i néhai Kabos Ferenc (e) özvegye: 
Kemeny Anna (g) – fogott bírák közbenjárására – kiegyeznek perükben, amely néhány évvel 
ezelőtt azért indult, mivel Anna asszony férje a Valko és Gereomonostra közötti határ megál-
lapításakor többedmagával lerohanta a nevezett Valko-i Miklóst és pertársait, amiért fő- és 
jószágvesztésre ítélték. Mielőtt a per a végéhez ért volna, Kabos Ferenc meghalt, az ügy pe-
dig – jószágaival együtt – fi ára: Kabos Istvánra háramlott, aki viszont Valko-i Miklóssal nem 
pereskedhetett (adversus annotatum Nicolaum litigando impar esset). Az egyezség értelmé-
ben a nevezett István Valko-i Miklós perköltségeiért 50 magyar Ft-ot fi zetett, amiért Miklós 
lemondott a per folytatásáról, az ügyre vonatkozó okleveleket pedig érvénytelennek nyilvá-
nította. (VII. 178v)
Megcsonkult, szakadozott papíron.

410. 1583. szeptember 25. (f. IV. a. Michaelis arch.)
Egyfelől Maroth-i Nagy Mihály (e), másfelől felesége, néhai Zele Márk (e) leánya, előbb Pap 
László, majd Haroklyany István (egregiorum) özvegye: Zele Orsolya (g) tekintettel gyer-
mektelenségükre, végrendeletükben kölcsönös örökösöknek vallják egymást. Nagy Mihály 
halála esetén az ő Waydahaza (Doboca vm) és Berend (Colos vm) birtokbeli részei, úgyszin-
tén Karazna mezővárosi (Karazna vm) nemesi udvarháza haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt feleségére háramlanak, annak halála után Maroth-i néhai Nagy Gáspár fi át: Mihályt 
(n), utóbbi elhaltával pedig Mogioros-i néhai Fichor Mátyás fi ait: Pétert, Gábort és Boldi-
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zsárt, valamint örököseiket illetik. Az említett nemesi udvarházat felesége ugyanazon a jogon 
birtokolhatja, amelyen azt neki István lengyel király és erdélyi fejedelem, valamint Somlyo-i 
Bathory Kristóf [vajda] 60 Ft-on inscribálták. Cserében Zele Orsolya Magiar és [Olah] 
Keczel-i, továbbá Felseo és Also Sereden-i (Karazna vm) részbirtokait haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal együtt 2000 magyar Ft-on férjénél inscribálja, kinek halála után a jószágok az 
asszony atyafi ait illetik meg. (VII. 179v)

411. 1583. október 26. (in Demetrii mart.)
Harinna-i Farkas Miklós (e) – bátyja (fr. natu maiori): Harinna-i Farkas János nevében is – 
tiltakozik amiatt, hogy István lengyel király Ida (Colos vm) nevű egészbirtokot Bornemizza 
Jánosnak és Györgynek (egregiis), Katona-t (Colos vm) pedig az ott levő nemesi udvarházzal 
együtt Ebesffalwa-i Apaffy Gergelynek (e) adományozta, és őket már be is vezették eme jó-
szágokba. Ezért tilja [Báthory István] lengyel királyt a birtokok eladományozásától, Borne-
mizza Jánost és Györgyöt, illetve Apaffy Gergelyt azok megszerzésétől. (VII. 162r)

412. 1583. október 28. (in Sim. et Jud.)
Egyfelől Nagy Barcha-i néhai Barchay Gáspár (e) fi a: János, másfelől Manyk-i Ztrygy János 
(e) egyezséget kötnek a Ztroyafalwa-ra, másként Petryn-re (Huniad vm) vonatkozó ama ki-
váltságlevelek felől, melyeket a nevezett Ztrygy János igényelt Barchay Jánostól jogai érvé-
nyesítése végett. Ennek értelmében Barchay János átadta az említett okleveleket, Ztrygy Já-
nos pedig – 500 magyar Ft kötés terhe alatt – kötelezte magát hogy a Lonka, Zent Imre és 
Ztroyafalwa (Hwnyad vm) birtokbeli, Barchay János kezén levő részekben őt vagy utódait 
nem fogja háborgatni. Ezenfelül arra is kötelezettséget vállalt, hogy ha valamit visszaszerez 
mások kezén levő Ztroyafalwa-i birtokjogaiból, a visszakapott jobbágyok közül kettőt a 
maga részére, Lonka-i birtokára választ ki, kettőt pedig a többi jobbágy közül Barchay János 
választhat ki és birtokolhat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt. (VII. 163r)

413. 1583. november 3. (dom. p. Omn. sanct.)
Pokafalwa-i Nagy Gáspár (e) [Gyula]fehérvár falain belüli, kőből épült ama kanonokházát 
(domum suam lapideam canonicalem), amely a [gyula]fehérvári (AlbTr) káptalanhoz tarto-
zott, és amelynek szomszédságában Kowachyochky Farkas (m) kancellár és praeses, vala-
mint Boronkay László (e) házai, szemben pedig a kanonoki templom (ex opposito templi 
canonicalis) állanak, tartozékaival és a királyi joggal együtt, szavatosságot vállalva 200 ma-
gyar Ft-ért örök áron eladja Sombor-i/Sombory László (m) praesesnek. A nevezett házat né-
hai II. János király adományozta Vysseleny Miklós ítélőmesternek, Tethey Lőrinc királyi 
jogügyigazgatónak (directori causarum regiarum) és Czyereny Istvánnak (egregii), majd az 
ítélőmester a többiek részeit felvásárolta, és a jószágot testvérének: Vysseleny Ferencnek (e) 
adta. Utóbbi azt az akkori erdélyi vajdától, István lengyel királytól új adomány címén a kirá-
lyi joggal együtt magának kieszközölte, és 150 magyar Ft-ért eladta a néhai vajdának, Som-
lyo-i Bathory Kristófnak, aki azt hűséges szolgálataiért örök jogon a nevezett Nagy Gáspár-
nak adományozta. (VII. 170v–171r)
Regeszta: ErdKápJkv VIII. 1. 355. sz.

1583. július 4. – 1583. november 3.
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414. 1583. november 4. (f. II. p. dom. XXIII. Trinit.)
Nadasd-i néhai Pap László (e) özvegye: Kenezy Erzsébet (n) és fi a: Teowis-i Pap György (n) 
40 magyar Ft-ot kölcsönöznek Zylwassy Keczeleczki Imrétől (e) azzal a feltétellel, hogy ha 
azt 1584. március 29-ig (ad dom. Laetare) nem fi zetnék vissza, akkor Zylwassy zálogba fog-
lalhatja az asszony Sewdmeg (Thorda vm) nevű birtokát. (IX. 28v)

415. 1583. november 4. (f. II. p. dom. XXIII. p. Trinit.)
Krazna-i Orgonas, másként Zabo Mátyás (n) – felesége: Katalin (n), valamint fi ai: Ferenc, 
Gáspár, Miklós és János nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Zegedy Anna [1580.] augusztus 
11-én kelt bevallásában (267. sz.) nevezett felesége és fi ai örökösödési jogának sérelmével 
saját férjét vallotta egyedüli örökösének. Ezért tiltja a nevezett Zegedy Annát férje javára 
való végrendelkezéstől, Nagy Gáspárt és bárki mást az említett jószágok elfoglalásától és 
használatától. (VII. 164r–164v)

416. 1583. november 7. (f. V. p. Emerici)
[Báthory Zsigmond] ítéletlevele egyfelől Sombory János, másfelől Balatffy Borbála, Bolyay 
Gáspár, Bolyay Ádám és Galteowy Zsigmond közötti osztály ügyében. (VII. 174r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1583. december 23-án kelt oklevelében (433. sz.), amely szerint eredetijét 
pecsétfővel látták el.

417. 1583. november 8. (f. VI. a. Martini ep.)
Monostorzeg-i Kwn Gáspár (e) tiltakozik amiatt, hogy Karansebes-i Martytth János (n) 1582. 
február 15-én kelt bevallásában (331. sz.) – az ő távollétében és akaratán kívül – végrendele-
ti gyámnak jelölte, és a rendelkezést ugyanakkor érvénytelennek nyilvánítja. (VII. 164r)

418. 1583. november 9. (sab. a. Martini ep.)
Lona-i Kendy Sándor (m) erdélyi praeses Geocz-i (Doboca vm) négy lakott jobbágytelkét, 
melyeknek lakói összesen nyolc igavonó marhát bírnak, haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt elcseréli Felseo Balasffalwa-i néhai Chereny György (e) leánya, előbb néhai Sztrigy 
Mihály, majd Manik-i néhai Kwn Ferenc (egregii) özvegye: Chereny Klára (g) és fi ai: Sztrigi 
János, illetve Kwn Bálint Geztragy (Colos vm) nevű birtokának és az ottani nemesi udvar-
háznak fele részével, továbbá azok tartozékaival és haszonvételeivel. Az asszony és fi ai azért 
adják cserébe Geztragy-i jószágaikat, minthogy azok a távolság miatt számukra hasznavehe-
tetlenek, és ugyanakkor arra is ígéretet tesznek, hogy a félbirtokra vonatkozó okleveleiket is 
Kendy Sándor kezéhez adják. Egyúttal mindkét fél szavatosságot vállalt. (VII. 164v–165v)

419. 1583. november 9. (sab. a. Martini ep.)
Czeztve-i néhai Myske Imre (e) fi a: András, hogy fedezze testvére (s. cout): Myske Katalin 
(n) Tott Balázzsal (e) kötendő házasságára és ruházatára szánt költségeit, Czetelke és Bald 
(Colos vm) birtokbeli részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szavatosságot vál-
lalva 150 magyar Ft-ért örök jogon eladja Vysselen-i/Vysseleny Miklós (e) erdélyi ítélőmes-
ternek. (VII. 170r)
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420. [1583.] november 12. (f. III. a. Elizabetae)
Bevallás egyfelől Sombory János, másfelől Balatffy Borbála, Bolyay Gáspár és Ádám, vala-
mint Galteowy Zsigmond közötti osztály ügyében. (VII. 174r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1583. december 23-án kelt oklevelében (433. sz.), amely szerint eredetije 
pátens alakban kelt.

421. 1583. november 14. (f. V. p. Martini ep.)
Egyfelől Also Jara-i Bagameri/Bagamery György (e), másfelől Zylwas-i Keczeleczky And-
rás (e) egyezségre jutnak ama perükben, amely Bagamery György házának Keczeleczky 
András általi erőszakos elfoglalása és személyének megsebesítése okán indult. Bagamery 
nagyobb hatalmaskodás ügyében Keczeleczky Andrást Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdé-
lyi vajda ítélőszéke elé idéztette, ahonnan a per a vajda személyes jelenléte elé került, majd 
ott Keczeleczky Andrást fő- és jószágvesztésre ítélték. Ezek után, amikor Bagamery végre 
akarta hajtatni az ítéletet, Keczeleczky ezt visszaűzéssel megakadályozta (eidem repulsio-
nem intentasset), amiért az ügy újból, ezúttal Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
ítélőszéke elé került, ahol – fogott bírák útján – az alábbi egyezséget kötötték: Keczeleczky 
András Bagamery György vérének ontásáért és megsebesítéséért Felseo Jara-i (Thorda vm) 
ama három jobbágytelkét, amelyek közül egyiken Nagy Balázs, a másikon Swky István és 
fi ai laknak, a harmadikról pedig Swky András nevű jobbágya és gyermekei Colos mezővá-
rosba szöktek, ez utóbbiak visszaigénylésének jogával, illetve haszonvételeikkel és tartozé-
kaikkal együtt, továbbá Boldocz-on (Thorda vm) a feleségével, Szentmihalyffalwa-i néhai 
Warffalwy Sebestyén özvegyével: Chany Sárával közös jobbágyát: Orros Antalt és gyerme-
keit, annak öccsét (fr. natu minore): Orros Mártont, úgyszintén néhai Orros János házának 
fele részét tartozékaival együtt örök jogon átengedi Bagamery Györgynek. Ha Bagamery-t 
nem tudná megvédeni birtokában, az Keczeleczky András közbírák által felbecsült, azonos 
értékű jobbágytelkeiből magának foglalhat 1000 magyar arany Ft kötés terhe alatt. Végül 
perükkel kapcsolatos okleveleiket semmisnek nyilvánítják, Bagamery György pedig, ha újra 
felvenné a pert, 1000 magyar arany Ft-on maradjon. (VII. 166r–167r)

422. 1583. november 14. (f. V. p. Martini ep.)
Egyfelől Also Jara-i Bagamery György (e), másfelől Szylwas-i Keczeleczky András (e) 
egyezségre jutnak ama perükben, amely Bagamery György házának Keczeleczky András 
általi erőszakos elfoglalása és személyének megsebesítése okán indult. Ennek értelmében 
Keczeleczky András Bagamery György vérének ontásáért és megsebesítéséért ama Felseo 
Jara-i (Thorda vm) három jobbágytelkét, amelyek közül kettő népes, az elszökött jobbágyok 
visszakövetelésének jogával, illetve tartozékaikkal együtt, továbbá Boldocz-on (Thorda vm) 
a feleségével: Chany Sárával közös jobbágyát: Orros Antalt és gyermekeit, valamint testvé-
rét: Orros Mártont, úgyszintén néhai Orros János házának fele részét tartozékaikkal együtt 
örök jogon átengedi Bagamery Györgynek. Ezenfelül Keczeleczky András kötelezte magát, 
hogy szeptember 29-ig (ad Michaelis) 200 magyar Ft-ot fi zet Bagamerynak, ellenkező eset-
ben az behajthatja rajta az 1000 magyar arany Ft bírságot, ha pedig Bagamery időközben 
meghalna, a 200 Ft azt illeti, akire Bagamery végrendeletében hagyja. (VII. 167r–167v)
Vö. 421. sz.
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423. 1583. november 14. (f. V. p. Martini ep.)
Aleor-i Herczeg Pál (e) perei folytatásában tanúsított hűséges szolgálataiért jóváhagyja ama 
adásvételt, amely értelmében az általa korábban Kozorowitth Farkasnak (e) adott Aleor-i (in 
cottu Zolnok Interiori) – nyugatról Herczeg György (e), keletről pedig Denge Demeter (n) 
jobbágya: Eory István házaival szomszédos – nemesi udvarházát Trawa János (e) megvásá-
rolta. Cserében Trawa János kötelezte magát, hogy Herczeg Pált minden perében élete végé-
ig ügyvédként segíti, Herczeg viszont vállalta, hogy tudta nélkül nem köt egyezséget Dees 
mezőváros bírájával: Zabo Fábiánnal (c). Ha Trawa el akarná idegeníteni a nevezett házat, 
akkor azzal előbb kínálja meg Herczeg Pált vagy örököseit, akik az esetleges háborgatókkal 
szemben kötelesek lesznek őt birtokában megvédeni. Az egyezséget megszegő fél 200 ma-
gyar Ft-on marad. (VII. 182v–183r)
Szakadozott papíron.

424. 1583. november 16. (sab. a. Elisab. reg.)
Egyfelől Ozd-i Balatffy János (e), másfelől Theomeoswary János (c) deák, Des mezőváros 
esküdt jegyzője – a mezővárosi közösség nevében – egyezséget kötnek Balatffy János ősi 
szökött jobbágyáról, Dicheoszentmarton-i Chazar Kálmán (pr) fi áról: Des-en lakó Chazar, 
másként Warga Györgyről (pr). Miután Balatffy János – az országgyűlés szökött jobbágyok-
ra vonatkozó végzései értelmében – jobbágyát a mezővárosiaktól visszakövetelte, de azok 
vajdai parancsra sem akarták őt visszaadni, a település bíráit és polgárait Somlyo-i Bathory 
Zsigmond erdélyi vajda kúriája elé idézte, ahol – fogott bírák közbenjárására – a felek egyez-
ségre jutottak úgy, hogy a polgárok Chazar Györgyöt bizonyos összeggel kiváltották földesu-
rától. Ezért Balatffy János Chazar Györgyöt, gyermekeit és utódait a jobbágyi szolgálatok 
terhe alól mentesnek nyilvánítja. (VII. 165v–166r)

425. 1583. november 17. (dom. a. Elisab. reg.)
Néhai Gerend-i Péter (e) leánya, Felseo Balasffalwa-i néhai Chereny István (e) özvegye: 
Erzsébet (g) – fi ai: Mihály és Ferenc, továbbá leánya, Zentpal-i Szentpali János (e) felesége: 
Katalin terheivel is –, hogy birtokjogait bővíthesse és helyreállíthassa, illetve hogy nevezett 
Chereny Mihály folytathassa néhány éve peregrinusként elkezdett tanulmányait (caussa pro-
motionis studiorum dicti Michaelis Chereny, iam aliquot annos peregrini in locis operam 
bonis litteris navantis) Egerbegy-i (Thorda vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt 300 magyar Ft-on leköti Sombor-i László (m) erdélyi praesesnél. Ha Sombor-i Lászlót 
birtokában nem tudná megvédelmezni, akkor az magának azonos értékben jószágaiból zálog-
ba foglalhat. (VII. 169r–169v)

426. 1583. november 18. (f. II. a. Elisab. vid.)
Belyncz-i néhai Bessan Jánosnak (n) feleségétől, néhai Teoreok Lukács leányától: Margittól 
született leánya: Bessan Anna (n), aki Megykerek-i néhai Baky Pál (e) testvére (s. m) és 
előbb Tamás deák, majd Pechy Mátyás, György deák és végül Gyarmathy Imre Colosvar-i 
polgárok (circumspectorum) özvegye, jelenleg pedig Feyerwary Boldizsár (pr) felesége, val-
lotta, hogy a nevezett Baky Pál magvaszakadtával annak Myndzent (in cottu AlbTr) nevű 
egészbirtokát – mely őt testvéreivel együtt egyenlő jogon illeti meg – Boronkay János és 
László (egregii) kieszközölte a királyi joggal együtt István lengyel királytól és Erdély feje-
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delmétől, és azt maguknak el is akarják foglalni. Minthogy szegénysége okán a nevezettekkel 
nem pereskedhet, Myndzent birtokban levő minden jogát haszonvételeivel és tartozékaival 
együtt 50 magyar Ft-ért örökösen eladja Kowaczyochky Jánosnak (e) és feleségének, említett 
Baky Pál özvegyének: Moga Juditnak (g). (F15/64)

427. 1583. november 20. (f. IV. p. Elisab. reg.)
Zentiwan-i Kendy/Kendi János (m) vallja, hogy első feleségétől, Malomwiz-i néhai Ken-
deffy János és felesége, Lak-i néhai Bakytth Pál (m) leánya: néhai Bakytth Margit (g, m) le-
ányától: néhai Kendeffy Annától (g) egyetlen leánya: Kendy Anna maradt életben, akit kéré-
sükre Rewa-i Reway Ferenchez (m) és feleségéhez, Lak-i néhai Bakytth Péter (m) leányához: 
Bakytth Annához (g, m) küldött, hogy tisztességesen felneveljék, továbbá mivel leánya bir-
tokai is ott találhatók, azzal a feltétellel, hogy amikor felnő, beleegyezése nélkül nem adják 
férjhez. Ezt a feltételt akkor Reway Ferenc és felesége elfogadta, s erről aláírásukkal és pe-
csétjeikkel megerősített oklevelet is kiállítottak. Ennek ellenére, az alig 12 éves leányát – 
tudta és jóváhagyása nélkül, jószágaira áhítozva – Reway Mihály (m) fi ával: Lőrinccel háza-
sították össze, habár ő korábban már eldöntötte második feleségével: néhai Katalinnal (g), 
hogy Annát nevezett Katalin előző férjétől: Hallerkeo-i néhai Haller Pétertől (e) született fi -
ához: Haller Gáborhoz (e) adják. Most tekintettel felesége házastársi hűségére, melyet fogsá-
ga idején is tanúsított, továbbá mivel János nevű fi a meghalt, nevezett Haller Gábort édes 
fi ává fogadja (pro suo germano fi lio… adoptandum et declarandum duxisset), és törvényes 
örökösévé nevezi ki, leányát pedig – kivéve anyai javait – az örökségből kirekeszti. Ugyan-
akkor kiköti, hogy ha harmadszor is megházasodna, és gyermekei születnének, azokkal foga-
dott fi a egyenlően osztozzon meg, és gyámként gondjukat viselje. Haller Gábor kötelezte 
magát, hogy apja akaratát mindenben követi, az ő és rokona (fr): Haller Mihály magtalan 
halála esetén pedig ingóságaik és ingatlanaik Kendy Jánost illessék. Bármelyik fél magva-
szakadtával jószágai a másik félre háramlanak. (VII. 167v–168v)
Vö. 607. sz.

428. 1583. november 21. (f. V. p. Elisab. vid.)
Dechye-i néhai Dechay Pál (e) fi a: Mihály (e) Thomory rez-nek nevezett Ceked-i (Torda vm) 
részjószágát a birtok alatt (sub possessione) fekvő halastavával együtt, kivéve azokat a job-
bágyokat, akiket a nevezett Thomori részen most Zeky Kálmán (n) birtokol, haszonvételeivel 
és tartozékaival együtt, szavatosságot vállalva, 400 magyar Ft-on zálogba veti Sombor-i/
Sombory László (m) erdélyi praesesnél. Sombory és utódai e zálogösszeg letételekor peres-
kedés nélkül kötelesek a jószágot visszaadni, ellenkező esetben a Tripartitum-ban megneve-
zett büntetésen, úgymint az összeg elvesztésén maradjanak, ha pedig Dechay a jószág védel-
mét nem biztosítaná, akkor birtokaiból Sombory e levél erejével magának azzal azonos 
értékben foglalhat. (F15/64)

429. [1583.] november 23. (in Clementis papae)
[Báthori Zsigmond erdélyi vajda] ítéletlevele egyfelől Sombory János, másfelől Balatffy 
Borbála, Bolyay Gáspár és Ádám, valamint Galteowy Zsigmond közötti osztály ügyében. 
(VII. 174r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1583. december 23-án kelt oklevelében (433. sz.).

1583. november 14. – 1583. november 23.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei150

430. 1583. november 24. (dom. a. Cath. virg.)
Lyppa-i néhai Zabo Miklós (e) özvegye, Lyppa-i néhai Teoreok Lukács (n) leánya: Katalin 
(n) Colosvar-i lakos vallotta, hogy miután az elmúlt napokon őt ügyvédvalló levéllel képvi-
selő Nemethy-i Nemes András (e) a Myndzent (in cottu AlbTr) birtokban remélt minden jo-
gát – mely testvére (fr. m): néhai Baky Pál (e) magtalan halálával őt illeti meg – az erdélyi 
ítélőmester előtt Boronkay Jánosnak és Lászlónak (egregii) eladta, az ügylethez most jóváha-
gyását adja. (F15/64)

431. 1583. november 29. (f. VI. a. Andreae ap.)
Gyrothy Bálint (n) – Patocz-i néhai Patoczy Ferencnek (m) feleségétől, Meztegnyeo-i néhai 
Zereczyen János (m) leányától: néhai Zerechyen Krisztinától (g) született leányának, Lona-i 
Kendy Sándor (g, m) erdélyi praeses feleségének: Patoczy Katalinnak (g) úgyszintén Ken-
dy-től született fi ainak: Istvánnak, Zsigmondnak, Péternek, valamint leányainak: Krisztiná-
nak, Zsófi ának és Zsuzsannának nevében – tiltakozik amiatt, hogy Bettlen várának (arx) fele 
része és annak tartozékai, úgymint Bettlen, Egres, Fyge, Alsokarachyonfalwa, Beod, Malom, 
Zentmargyta, Arpastho, Omlyasallya (in Zolnok Interiori), Enchy, Kethel, Bozas, Morycz, 
Zentmiklos (Doboca vm) birtokbeli részek, Zentpeter és Berkenyes egészbirtokok, a Thws-
son-i (Colos vm) részbirtok, a Bonyha-i részjószág az ottani nemesi udvarházzal, valamint a 
Bernald-i, Czyawas-i, Eormenyes-i, Dannya-i, Zentlazlo-i, Varallya-i, Leppend-i (Kykeolleo 
vm), Zentmiklos-i, Ikland-i és Dathos-i (Torda vm) részjószágok – melyek nevezett néhai 
Patochy Ferenc birtokai voltak –, továbbá Vyngart kastélyának (castellum) negyedrésze, 
Vyn gart egészbirtok és a mondott kastély tartozékai, nevezetesen a Drasso, Keofalw, Marton-
falwa, Geozech, Toallya, Wyffalw, Lengelykek, Gergelfaya, Spryng, Dedas, Byrbo, Myhach-
falwa, Hennygfalwa, Demeterpataka, Zekczyeo, Kyssebes, Kakova, Kapolna, Lasz, Syno, 
Sechel, Varallya, Mag, Bemenyg és Alamor (in AlbTr) birtokbeli részek – melyek említett 
néhai Zereczyen János birtokában voltak – jelenleg mások kezénél vannak, jóllehet azok 
örökség jogán őket illetik meg. Ezért tiltja István lengyel királyt és Somlyo-i Bathory Zsig-
mond erdélyi vajdát e jószágok eladományozásától és elidegenítésétől, bárki mást pedig azok 
megszerzésétől. (F15/64)

432. 1583. december 3. (Coloswarini, f. III., in prof. Barbarae virg.)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának egyfelől Sombor-i néhai Sombory Péter (e) 
fi át: Jánost (n) képviselő Sombor-i László (m) tanácsúr, másfelől a feleségét: Balatffy Borbá-
lát (n) képviselő Kwtfalwa-i néhai Peokry Gábor fi a: Gábor (e) részére kelt osztoztató pa-
rancslevele a nevezett Sombory János és Balatffy Borbála, illetve Bolyay Gáspár és Ádám, 
valamint Galteowy Zsigmond közötti osztály ügyében. (VII. 174r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1583. december 23-án kelt oklevelében (433. sz.).

433. 1583. december 23. (XVI. d. divisionis)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy – Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
1583. november 7-én, november 23-án és december 3-án kelt ítéletlevelei (416, 429, 432. 
sz.), illetve az 1583. november 12-i bevallás (420. sz.) értelmében – kiküldték tanúbizony-
ságként Balasffy Ambrus (n) requisitort a Sombory János és Balatffy Borbála, illetve Bolyay 
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Gáspár és Ádám, valamint Galteowy Zsigmond közötti osztály végrehajtására. A hiteleshelyi 
kiküldött előbb Balatffy Borbála Egerbegy-i (Thorda vm) jószágához szállt ki, ahol a szom-
szédok jelenlétében – a Sombory László és Peokry Gábor közötti egyezségnek megfelelően, 
szabad választás útján – végrehajtották az osztályt. — Megjelent szomszédok: Gerend-i Ge-
rendy János, Zent Kyraly-i Orban György és Deseo Benedek, Peokry Gábor, továbbá Ge-
res-ről Lazar András jobbágya: Sandor Gergely, Zemere Zsigmond jobbágyai: Kis Vas Ger-
gely és Teoky János, Bathory Elek jobbágya: Aranyas Balázs. – Szentkyraly-ról Kalnay Péter 
jobbágyai: Zabo Boldizsár bíró és Mathe Benedek. – Egerbegy-ről Gerendy János jobbágya: 
Vekony Orbán bíró, Balatffy János jobbágya: Deak Orbán. Peokry Gábor felesége: nevezett 
Borbála asszony részére jutottak Beor Albert és fi ai: János, Máté és Mátyás, Sombory János 
pedig – azonos értékben – Chapay Jánost és Tamás nevű fi át, továbbá Cheh Istvánt, Zekely 
Demetert és fi ait: Gergelyt és Tamást, valamint Halaz Lukács özvegyét, illetve annak fi ait: 
Jakabot és Gergelyt (providi) kapta meg. Sorshúzás által Balatffy Borbálának jutott Simon 
Péter és Mihály gyermekeikkel, továbbá a jövevény (advena) Teoreok Mihály, Sombory Já-
nosnak pedig néhai Chapay Benedek fi acskája, illetve Szekely Péter és fi a: Gergely. Az Eger-
begy határában levő szántóföldeket az alábbi módon osztották fel: Balatffy Borbálának jutott 
a Koach malom Kezdeo fele-n 10 köböl gabona elvetésére elegendő hold (jugera decem cu-
bulorum), Sombory Jánosnak ugyanannyi az út felől, továbbá a tó mellett két hosszú, 50 
köböl gabona elvetésére való szántóföld a Coloswar-i út közelében, illetve a Zakallos felől 
egy harmadrész, szintén a Colosvar-i út mellett. A Chere Bercz nevű fordulóban a cserlyés 
mellett egy fél rész Balatffy Borbálának jutott, úgyszintén egy fél rész Sombory János tavá-
nak közelében. A Nagy zelfeold nevű, Bardocz Mihály tava felett levő szántóföldnek a tó 
felőli fele része Sombory Jánosnak, a felső fele pedig Borbála asszonynak jutott. Ugyanott, 
az említett tó másik felén, egy 50 vagy 60 köböl elvetésére való szántónak a tó felőli fele 
része Sombory Jánosnak, felső része pedig Balatffy Borbálának jutott. Az Egeo veolgy-ben, 
a Berczen levő két szántóföldből a kisebbiket Sombory László Borbála asszonynak engedte 
át, a nagyobbik föld Kezdeo fele Sombory Jánosnak, a felső része pedig Borbála asszonynak 
jutott. A terneww-nek nevezett szántóföldek között, az országúton túl (extra viam regiam) 
levő kis részt szintén Balatffy Borbála kapta. A kaszálók közül ama szénafű fele részét, amely 
a Meg nezeo wolgy-ben, Thorda mezőváros felől van, Sombory László osztás nélkül áten-
gedte Balatffy Borbálának, a másik alsó fele, Boldocz birtok felől Sombory Jánosnak jutott, 
a felső része pedig Borbála asszonynak. Az ugyanabban a völgyben levő kaszálót szintén két 
egyenlő részre osztották. December 5-én (postr. Barbarae) kiszálltak Bolyay Gáspár és 
Ádám, valamint Galteowy Zsigmond Egerbegy-i részéhez, ahol az osztóbírák, továbbá az 
ítéletlevélben kijelölt Petlend-i Egressy Ambrus és Komyatzeg-i Komyatzegy Pál (nobiles), 
úgyszintén Bolyay Ádám jelenlétében sorshúzás útján végrehajtották az osztályt. Bolyay 
Ádám részéből Simon Máté és fi ai: György és János Bolyay Ádámnak, Varga Lázár és fi ai: 
András és Mátyás, valamint néhai Heolgy Gergely özvegye: Erzsébet fi aival: Bálinttal, Mik-
lóssal és Istvánnal Sombory Jánosnak jutottak. Bolyay Gáspár részéből Borsso Tamás és fi ai: 
András és Mihály Sombory Jánosnak, Darabos János és fi a: Miklós, valamint Miskolczy Pál 
Bolyay Gáspárnak jutottak. Galteowy Zsigmond részéből Vekony Mátyás és fi ai: János, Mi-
hály és István, továbbá Chapay Demeter Sombory Jánosnak jutott, Galteovy Zsigmond ré-
szére pedig Chapay Mátyás és három testvére, valamint Borsso György. A Deak István nevű 
gyermektelen jobbágyot osztatlanul hagyták. December 7-én (sab. p. Nicolai) Balatffy Bor-
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bála Lona-i (Thorda vm) birtokrészét is felosztották a nevezett Peokri Gábor jelenlétében. 
Balatffy Borbála osztályrésze: Pop Opra és fi ai: Nestor és Simion, Machyka Ioan és fi a: Mi-
hai, Tolway Dumitru és fi a: Ioan, Kwrta Emeric és fi ai: Simion és Teodor, Popin Opra, Ma-
chyka Petru és fi a: Mihai, Matyas Andrei, valamint testvére: Damian és anyja, Philep Teodor, 
Tolway Marcu és fi ai: Sztoyka és Ioan, Martha Toma özvegye házával; Sombory János osz-
tályrésze: Pop Dumitru és fi ai: Ioan és Fărcaş, Stancho Ioan és fi ai: Simion és Andrei, Kyra 
és fi ai: Ioan és Simion, Samuel Ioan és fi a: Ioan, Modra Simion és fi ai: Ioan és Karachon, 
Flore Mihallye, Tolway Ioan, Damian, Simion és Toma, Hogra Ioan és Opra, akik a házukon 
kívül semmit sem bírnak, továbbá Vaymer Simion és Bokor Opra özvegye házával, illetve a 
házasodott, de szökött Philep Marian és Ioan a máshol szolgáló Demeter Gállal. December 
8-án (dom. p. Nicolai) az osztályt végrehajtották Balatffy Borbála Felseo Gerend-i (Thorda 
vm) birtokrészén is, ahol szomszédokként megjelentek: Felseo [Gerend-i] Zilagy Balázs, 
Hadrew-i Dechey András, Thorda vármegye szolgabírája, Hadrew-i Boldoczy István, továb-
bá Felseo Gerend-ről Swlyok Ferenc jobbágya: Kis János, Apaffy Miklós jobbágya: Zabo 
Gáspár. Balatffy Borbála osztályrésze: Kis György és fi ai: Mihály, János, Zsigmond, Miklós 
és Tamás, Domokos István és anyja, Domokos Imre fi a: István, Ferenczy János pusztatelke, 
Faydos István pusztatelke, Mochy Anasztászia és Leorincz Benedek pusztatelke; Sombory 
János osztályrésze: Domokos Máté, Zabo Miklós és fi ai: János és Mihály, Nagy Ágoston és 
fi ai: Simon és István, Orban Pál, Nagy Pál pusztatelke, Bonczyday István pusztatelke, Hege-
deos Mihály és Miklós pusztatelke, Verbeoczy Bálint pusztatelke. Ama pusztatelkeket, ame-
lyeken épületek állnak, úgy osztották fel, hogy Mochy István háza Sombory Jánosnak, Sara 
Ambrusé pedig Borbála asszonynak jutott. Ugyanazon a napon kiszálltak Balatffy Borbála 
Kecze birtokbeli részéhez, ahol a Hadrew-i szomszédok: Saffar Pál jobbágya: Solyom István, 
Dechey András jobbágya: Bwzogany György és Boldoczy István jobbágya: Gywraz Jakab 
jelenlétében felosztották a jószágot. Borbála aszzonynak jutottak: Kis Ioan és testvérei: Ka-
rachon és Toma, Abraham Francisc és fi a: Ioan, Bogdan Teodor és fi ai: Petru és Mihai, Opros 
Marcu és testvérei: Simion, Nicolae és Dumitru, Porss[…] Gal és fi ai: Grigore és Ioan; Som-
bory János osztályrésze: Abraham Mihai és fi ai: Abraham, Ioan és Nicolae, Mirche Petru és 
fi a: Nicolae, ifjabb Opros Marcu testvére: Marian Opris, Gal Petru és fi a: Ioan, Feyer Gal és 
háza, Pascho Toma és fi ai: Simion és Opra. Szintén azon a napon az osztályt Borbála asszony 
Gerend Kereztwr-i jószágán is véghezvitték. Sombory Jánosnak jutottak: Abraham Balázs és 
fi a, Jako Gáspár, Fabian Balázs és fi a: Mátyás, Mochy Simon, Abraham Illés és fi ai: Márton, 
Pál és István, Nagy Ambrus; Borbála asszony osztályrésze: Abraham Bálint, Fabyan Márton 
és fi a: András, Szep Demeter és fi a: Márton, valamint testvérei: Péter, István és Mihály, Elek 
Antal és fi ai: György és Bálint. Osztatlanul maradtak Jakab, Posga Jakab, illetve Koaczhy 
János nevű jobbágyok, akik közül az első kettőt Gerendy János Zent Egyed-i Somlyay Ger-
gely jogügyigazgatónak adta, utóbbi pedig azokat elcserélte [?] Peokry Gábor Bodon-i job-
bágyaival. (VII. 174r–178r)
Szakadozott papíron.

434. 1583. december 30. (f. II. a. Silvestri papae)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Bathory Zsigmond erdélyi vajda tanácsura és 
Közép-Szolnok (Zolnok Mediocris) vármegye ispánja: Kereztzeg-i Chaki Dénes (m) részére 
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kelt parancsára tanúvallatást tartottak. Gya[lu?]-i Keoreossy Mihály (e) vajdai számvevő 
(exactor rationum) emlékezett, hogy amikor Nemethi Ferenc meghallotta, hogy a németek 
Tokay-t fogják ostromolni, minden marháját, pénzét, aranyát, ezüstjét szekerekre rakatta, 
feleségét: Balassy Zsófi át is felkészítette, és a tanúval együtt – szinte száz lovaggal, kiknek 
Chwkat P[éter?] volt hadnagyuk – Zent Jog-ra küldte, ahol az azóta elhunyt Kwrteossy Mik-
lóssal az ingóságokat a tárházba vitték, és szekrényekbe rakták. Az aranyforintot és apró-
pénzt zsákonként megszámolták, az akkor készült jegyzéket a tanú őrizte. Egy egész szek-
rény telt meg az arany- és ezüstmarhákkal, melyek közül egy 500 arany Ft-ot érő aranyláncra, 
nyakbavetőkre, hegyestőrökre, aranyozott szablyákra emlékezett. Ezek után a tanú vissza-
ment Tokay-ba urához, magával vitte a tárház kulcsát, urával együtt számba vették a jegyzé-
ket, és úgy emlékszik, hogy aranyanként másfél Ft-ban számolva 35 000 Ft-ot vettek számba. 
Balassy Zsófi a tékozlásáról (dissipatio) nem tud, mert az asszony őt meg akarta öletni: „ki-
kergetett ez partrol Erdelybeol es oda az mas partra kellett mennem”. (IX. 5r–5v)
A tanúvallomások magyar nyelvűek. Szélein megcsonkult bejegyzés.

435. 1584. január 9. (f. V. p. Epiph.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Bathory Zsigmond erdélyi vajdának, hogy tanácsura 
és Közép-Szolnok (Zolnok Mediocris) vármegye ispánja: Kereztzeg-i Chaky Dénes (m) ré-
szére kelt tanúvallató parancsára Zwthor-i Kowach Péter (e) vajdai ember Balasffy Ambrus 
(n) hiteleshelyi kiküldött (collegam nostrum conventualem) jelenlétében 1584. január 7-én 
(f. III. p. Epiph.) kiszállt Thamasffalwa-ra (Colos vm) Thamasffalwy Mihály (e) lakóházá-
hoz, ahol felvették Thamasffalwyné Bikaly Borbála (g) vallomását. Borbála asszony látta 
Nemethy Ferenc kincseit, de szerfölött sok pénzt nem látott a tárházban, hanem csak ezüst-
mosdóit, medencéit, aranyos kupáit. A tárház feltörését nem látta, de tudta, hogy asszonya 
sok aranyláncot, Lysimachusokat, „forgach lanczokat”, „chipketeges” láncokat, lengyel lán-
cot, aranyöveket, szép függőket, aranygyűrűket viselt. Asszonya adósságairól semmit sem 
tudott, „ha duskasnak vagy torkosnak engedet volna megh”. Balassy András kétszer látogat-
ta meg asszonyát, először „igen meghvendeglette vala”, másodszor „megh zembe sem volt 
velle”. A tanú arról sem tudott, hogy asszonya Balassy Menyhértnek küldött volna pénzt, sem 
hogy Bech-be küldött pénzt vásárlásra, csak arra emlékezett, hogy bársonyokat, atlaszokat 
hoztak, és a leányoknak azokat szabatta fel. Látott aranyláncokat, ló nyakba valókat, hegyes-
tőröket, szablyákat, de nem tudta, hogy azok hova lettek, ezekről Nagy Lőrincné tudhat töb-
bet, mert ő forgolódott inkább az asszony körül. Január 8-án (f. IV. p. Epiph.) kiszálltak 
Gyalu mezővárosba Keoreossy Mihály (e) vajdai számvevő (exactor rationum) házához, ahol 
felvették a számvevő feleségének: Vatyay Annának (g) a vallomását. Anna asszony tudta, 
hogy a tárházat azon a napon törték fel, amikor megtudták, hogy Nemethy Ferenc meghalt. 
Balassy Zsófi a utasítására Barbely István és Zennyessy asszony fejszékkel törték fel a tárhá-
zat, de akkor Balassy asszony „mas hazban syrankozott”. A tanú is a tárházban volt, ahol lá-
tott egy nagy szekrényt és egy fehér ládát, melyet „korcholyan az tarhazbol kivontattak”, és 
Balassy asszony házába vitték. Hallotta, hogy a láda tallérokkal volt tele. Amikor a ládát 
vontatták, Nemethy Ferencet már eltemették, a tanút pedig asszonya fogva tartotta a fogház-
ban. Hallotta, hogy egyesek szerint 10 000, mások szerint pedig 16 000 tallér volt, az aranyat 
pedig „ky negy ezernek monta, ky hat ezernek”. A tanú látta, hogy Kendi Gáborné és Szeny-
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nyessy asszony „eleo rwhaban hordoztak” a tallért. „Elegge suttogtak”, hogy Balassy asz-
szony adott a pénzből azoknak is, akik a tárházat feltörték. A tanú nem tudta, hogy Balassy 
asszony adott-e pénzt Balassy Andrásnak és Menyhértnek, vagy hogy vásároltatott-e Bech- 
ből. A Bech-i vásárlás dolgáról a most Telegd-en lakó Zabo István tudna többet mondani. 
Ugyanazon a napon és ugyanott kihallgatták Vatyay Anna anyját: Zay Katalint (g) is, aki 
hallotta Nemethi Ferencről, hogy gazdag, aranyban és ezüstben dúskál, de azt nem tudta, 
hogy hova lett a sok kincs. (IX. 5v–8r)
A tanúvallomások magyar nyelvűek.

436. 1584. január 18. (in Priscae virg.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Bathory Zsigmond erdélyi vajdának Colos-
war-i néhai Puskar Balázs (c) özvegye: Erzsébet (h) részére kelt tanúvallató parancsára a 
következő tanúvallomásokat vették fel: Filstich Lőrinc, Bwdai Tamás és a Szent Erzsébet 
ispotály mestere (ptochodochii Sanctae Elizabetae magister): Lakatgiarto, másként Zalay Já-
nos (circumspecti) Coloswar-i polgárok „az keotes lewelen kiwewl semmit” nem vallanak, 
hanem csak azt akarják megmagyarázni, hogy ahol a kötéslevélben azt írták, hogy „ezen 
kiwewl, ha valaki adossagot keresne, Orsolya azzony azt fi zetny nem igere”, ők úgy emlé-
keztek, hogy az asszony vállalta a Brassa-i adósság és a Barany Péter iránti tartozás kifi zeté-
sét. Az Ormandi dolgáról nem tudják, hogy együtt vagy külön-külön pereskedtek, az ezüst-
marha osztásáról pedig tudták, hogy abból Orsolya asszony két részt kapott, harmadát Pwskar 
Balázs kapta. Coloswar-i Kalachsewteo Ferenc (c) Herssel Lukács adósságáról tudta, hogy 
egyszer, mikor Pwskar Gáspár a háza előtt ült, Nyreo Istvánné háza előtt jött egy ember Hers-
sel Lukács képében, hogy megesküdjék, miszerint ő nem volt kezes. Erre Gáspár azt mondta, 
hogy ő nem tesz esküt, mert más dolga van. Az asszony az adósságról tudott, szintúgy Olaz 
Balázs adósságáról is, mert a tanú adott számot az asszonynak. Barany Péter adóssága már a 
kötéslevél kelte előtt megvolt, ugyanis a tanút kérte Nyreo Istvánné, hogy menjen el számot 
vetni Barany Péterrel, de úgy ítélkeztek, hogy az asszony kellett menjen, mivel ő adott mar-
hát neki. A tanú pedig fi zette az útiköltségét Pwskar Gáspár pénzéből. A 25 Ft-ot ő adta, még 
a kötéslevél kelte előtt Puskar Gáspár pénzéből Pwskar Balázsnak a gyermekek tartására. 
Tudomása volt arról, hogy Nyreo Istvánné pereskedett Ormandi-val, de azt nem tudta, hogy 
a költségeket közösen viselte Pwskar Balázzsal vagy sem. Az ezüst- és aranymarhákból az 
asszony sokkal nagyobb részt kapott Pwskar Balázsnál. Coloswar-on lakó Balogdi Farkas (c) 
a kötéslevél keltekor Moldowa-ban volt, de hazajövetele után mondta neki Nyreo Istvánné, 
hogy vállalta minden adóssága kifi zetését, a testamentumosoknak ahhoz semmi köze ne le-
gyen. Kalachsewteo Ferenc felesége: Katalin (h) emlékezett, hogy Herssel Lukács még élté-
ben kereste Kadas György adósságáért Puskar Gáspárt. Nyreo Istvánné tudott az adósságok-
ról, a testamentumosok pedig 25 Ft-ot adtak Pwskar Gáspár pénzéből Pwskar Balázsnak az 
inasok tartására. Ezek után adta a kötéslevelet Nyreo Istvánné Pwskar Balázsnak, s szintén 
azután perelte Ormandi Lajos mindkettejüket, Nyreo Istvánné prokátora Barbely János, Pws-
kar Balázsé pedig előbb Vince deák, majd Mihály deák volt. Pwskar Balázs halála után a tanú 
fi zette Mihály deákot. Puskar Balázs Varad-ra is járt saját költségén, és még a levelet is saját 
pénzén váltotta ki, mert nem akarta, hogy Nyreo Istvánné az ő részére költsön. A perben kelt 
transmissió árának felét Puskar Balázs a notáriusnak kifi zette, és azzal Vasarhely-re ment 
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törvényre, onnan Segeswar-ra távozott, majd hazajött, „mert ott sem leott volt teorwenye”. 
Ezután a transmissiót Nyreo Istvánnénak adta, hogy ő is költsön reá, az asszony pedig azt 
elküldte a fi ával, és „megh iteltete az tablan”. Coloswar-i Csiszár (Politor) Bálint (c) felesége: 
Dorottya (h) tudta, hogy Brassa-i Herssel Ferenc perelte Pwskar Gáspárt, aki kezeskedett 
Kadas Györgyért, 100 és egynéhány Ft-ért. Pwskar Gáspár halála után Herssel Lukács az 
asszonyon kereste pénzét, Nyreo Istvánné pedig kiegyezett Pwskar Balázzsal, és 500 Ft-ban 
szerződést kötöttek. Nyreo Istvánné az adósságokat mind magára vette, az Ormandi-val folyt 
perről pedig a tanú úgy tudta, hogy azt külön-külön költségen folytatták. Varad-on mindket-
ten voltak, de külön szálláson, Pwskar Balázs pedig egyszer meglátogatta az asszonyt, és azt 
mondta, hogy ő már hazamenne, mert a tanúkat is megvallatta, költsége is elfogyott, még egy 
gránát mentéjét is eladni kényszerült. (IX. 8r–10v)
A tanúvallomások magyar nyelvűek.

437. 1584. február 10. (f. II. a. Valentini)
Coloswar-on lakó Thasnad-i Gáspár (n) deák tiltakozik amiatt, hogy jóllehet [1584.] január 
20-án (in Fab. et Seb.) Gáspár deák bírónak és Thasnad mezőváros esküdt polgárainak, úgy-
mint Kinches Imrének, Rados Pálnak, Bolya Jánosnak, Chiga Györgynek és Illésnek, vala-
mint Bordas Bálintnak bemutatta Bathory Zsigmond erdélyi vajda parancslevelét, azok jelen-
tőlevelük kijavítását megtagadták. A parancslevél arra intette őket, hogy Gáspár deáknak a 
mezővárosban lakó Hymwarro Erzsébet nevű asszony házába és örökségébe való iktatásáról 
általuk kiadott, tiltakozást tartalmazó jelentést – minthogy abba hiba csúszott – a település 
jegyzőjével újból állíttassák ki. Gáspár deák Balashaza-i Balashazy János, Thasnad-i Erkedi 
Márton és Kardos Mihály (nobiles) jelenlétében már a helyszínen perbe hívta őket. (IX. 
11r–11v)

438. 1584. február 19. (f. IV. a. Petri cath.)
Mera-i Erdeos György (n), minthogy 1581 óta – két leánya kiházasításáért – Coloswar-on 
lakó Olayos, másként Zabo Jakabtól (c) 38 magyar Ft-ot vett fel, ezen összeg fejében Mera 
(Colos vm) határában, a Hollosfeo nevű részen (in tractu), a Saytos ut-ra menő ama erdőré-
szét, mely Zentpal birtok felől Zentpali János (e), Mera felől pedig néhai Horwat János (e) 
özvegye: Machkassy Ilona (g) erdői szomszédságában fekszik, a nevezett Zabo Jakabnál köti 
le úgy, hogy a zálog idejére szavatosságot vállal. (IX. 10v–11r)

439. 1584. február 27. (f. V. p. Matthiae ap.)
Gereowassarhel-i Gereofy Ferenc (e) és Gereomonostra-i néhai Kabos Ferenc (e) özvegye: 
Kemeny Anna (g) fogott bírák útján egyezséget kötnek azon perükben, melyet az asszony 
felperesként, Gereofy Ferenc pedig alperesként – Anna asszony servitorának és offi ciálisá-
nak: Fygedi Ciriáknak Gereofy Ferenc általi meggyilkolása okán – előbb Colos vármegye 
ítélőszékén, majd a vajda ítélőszékén folytattak, s mely ügyben a vajda Gereofyt fővesztésre 
ítélte. Az egyezség értelmében Ferenc ama két Panyk-i (Colos vm) jobbágytelkét, melyeken 
Boytos Demeter és János laknak, a Boytos János házával átellenben levő kertet és a telkekhez 
tartozó, Oh Panyk prédium (Colos vm) határában levő Kys Telek nevű erdőt haszonvételeik-
kel és tartozékaikkal együtt, a nevezett szolga vérdíjaként, feje megváltásáért örökösen áten-
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gedi (dedisset, vendidisset, inscripsisset) az asszonynak. Egyúttal – 1000 arany Ft kötés terhe 
alatt – szavatosságot vállalt, és kötelezte magát, hogy a Boythos Jánossal egy fedél alatt lakó 
atyafi ait saját birtokára viszi, a nevezett házat és az ahhoz tartozó kertet egyedül Boythosnak 
hagyva, az asszony pedig vállalta, hogy ha bárki a saját vagy Ciriák atyafi ai közül a gyilkos-
ság okán pert indít, a jószágokat az említett kötés terhe alatt visszaszolgáltatja. (IX. 27r–28r)

440. 1584. március 7. (sab. a. Gregorii)
Apanagyfalwa-i Apafy István (e) – fi a: István és leánya: Borbála nevében is – tiltakozik ami-
att, hogy [Báthory] István lengyel király, Erdély fejedelme Zenthmihaltelke, Korog és Pap-
falwa egészbirtokokat, továbbá a Berend és Topa (Colos vm) birtokbeli részeket, úgyszintén 
a Felegyreg-i részbirtokot és Fely Eor (Doboca vm) egészbirtokot, melyek előbb néhai Tom-
pa István (e), majd annak halálával fi a: Miklós, illetve özvegye: Tompa Istvánné Patochy 
Emerenciána (g) birtokában voltak, többeknek el akarja idegeníteni, vagy azokat már el is 
adományozta, habár eme jószágokban a tiltakozók bizonyos jogokat remélnek. Ezért tiltja a 
nevezett királyt a jószágok elidegenítésétől, bárki mást pedig azok megszerzésétől. (IX. 28r)

441. 1584. március 20. (f. VI. a. Benedicti abb.)
Gyeke-i néhai Vesseleny Miklós (e) erdélyi ítélőmester fi a: Gáspár, illetőleg veje (gener): 
Theremy-i Sykosd Gáspár (n) – ez utóbbi felesége, a nevezett ítélőmester leánya: Katalin 
nevében – vallották, hogy az elmúlt években Vesseleny Miklós három ládában (in tribus suis 
ladulis) őrzött arany- és ezüstmarháit, illetve készpénzét megőrzés végett (conservationis 
gratia) néhai Veres Péter (c) Coloswar-i esküdt polgár özvegyének: Katalinnak (h) házában 
helyezte el. Most, Vesseleny Miklós halálával a szokott módon megpecsételt ládákat tartal-
mukkal együtt átvették, melyről nyugtatják a nevezett Katalin asszonyt, vállalva, hogy az 
esetleges pereskedők ellen saját költségükön megvédelmezik. (IX. 29v)

442. 1584. március 25. (in Annunc. Mariae virg.)
Egyfelől Szamosffalwa-i Gereoffy István (e), másfelől Zamosffalwa-i néhai Mikola Farkas 
(e) özvegye: Hagymassy Sára (n) kiegyeznek az előbbi 150 Ft adóssága ügyében, mellyel 
Gereoffy Coloswar-i Nyreo Kálmánnak (c) tartozott, de utóbbi adósa lévén említett Mikola 
Farkasnak, eme összeget átengedte Sára asszonynak. Gereoffy István tartozása kifi zetését 
július 26-ig (ad Annae matris Mariae) ígérte, ellenkező esetben az asszony zálogba foglalhat-
ja Szamosfalwa-i jobbágyait ugyanott levő halastavával és malmával, továbbá Inaktelke-n 
lakó jobbágyaival együtt. (IX. 28v–29r)

443. 1584. április 2. (f. V. p. dom. Laetare)
Egyfelől Wolffard/Volffard István (c) Coloswar-i polgár, másfelől Szazfenes-en lakó Toth 
György és Chindel Miklós (providi) fogott bírák által kiegyeznek birtokperükben, amely 
azért indult, mert miután Wolffard István a jelenleg Coloswar városában lakó Reogeol Mar-
tintól (pr) 80 Ft-ért megvette annak Szazfenes szőlőhegyén, az Alsoverem-ben, illetve az 
Alsolab nevű helyen levő két szőlőrészét, a nevezett Toth György és Chindel Miklós – [Reo-
geol Martinnal való] atyafi ságukra hivatkozva – azokat tőle jogtalanul elvették. Az egyezség 
szerint Wolffard István visszakapta pénzét, Toth György és Chindel Miklós pedig 80 Ft-ért 
egyedül neki adhatja el a két szőlőrészt. (VII. 180v)
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444. 1584. április 17. (f. VI. a. Georgii mart.)
Tothazi Bálint (c) Colosvar-i szűcs (pellio) Koloswar város Közép utcájában (platea Media), 
Varro Gáspár és Borbely Balázs házainak szomszédságában levő házát 307 Ft-ért örök áron 
eladja Zylagy János (c) Colosvar-i kőművesnek (lapicida), és egyúttal szavatosságot is vállal. 
(IX. 30r–30v)

445. 1584. április 28. (f. III. p. Conduc. Pasc.)
Gyula-i néhai Gyulay Mihálynak (e) és özvegyének, jelenleg Teke Ferenc (e) Des-i sókama-
rás feleségének: Sombory Borbálának (g) fi a: Ferenc (n), minthogy még nem teljeskorú és 
tanulmányait folytatja (honestis litteris sit deditus et occupatus), saját személye és javai 
gyámjaiként életük végéig anyját és mostohaapját, nevezett Teke Ferencet jelöli ki. (IX. 
29v–30r)

446. 1584. április 29. (in Alba Iulia, f. IV. p. Quasimodo)
Somlyo-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda bizonyítja, hogy egyfelől Apanagyfalva-i Apafy 
István (m) tanácsúr, valamint Apanagyfalva-i Apafi  Miklós és Imre (egregii), másfelől Bun-i 
néhai Bethlen Gergely (e) fi ai: György és János, Keresd-i néhai idősebb Bethlen György (e) 
fi ai: Miklós, Ferenc és Mihály osztályos atyafi akként az alábbi egyezséget kötötték ősi jószá-
gaikról. Az Apafyak magtalan halála esetén Almakerek, Wyfalw, Rhvdaly (in Albensi), Han-
dorff, Ernye, Ebesfalva (Kykeolleo vm), Wyfalw, Bodon, Enchy, Dewechyer, Feolseo és 
Also Borgo (Doboca vm), Apanagyfalva, Felseo és Also Karachontelke, Dechye és Arpasto 
(in Zolnok Interiori) birtokbeli ősi részeik haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt a Beth-
leneket illetik meg, ha viszont azoknak szakadna magva, akkor Keresd, Besse, Feoczenthel-
ke (in Albensi), Magiar és Olah Bun, Mogioros, Zenawereos, Zentivan, Ebesfalva, Gogan, 
Zaz Zenthmiklos, Also Kapolna, Zazveolgie (Kykeolleo), Viola, Omlasallya, Malom, Fyghe, 
Beod, Egres, Also Karachontelke, Arpasto, mindkét Borgo, Bethlen mezőváros (in Zolnok 
Interiori), továbbá Enchy, Bozzas és Ketel (Doboca vm) jószágbeli ősi részeik haszonvétele-
ikkel és tartozékaikkal együtt az Apafi akra maradnak. (XVII. 130r–130v)
Ái Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem 1584. augusztus 25-én kelt oklevelében (456. sz.), amely 
szerint papírra írt pátens eredetijét a szöveg alatt bírói pecsét erősítette meg, és ugyanott a következő kancelláriai 
jegyzet volt olvasható: Coram me magistro Martino Rhadwanczy prothonotario eiusdem illustrissimi principis 
Transylvaniensis.

447. 1584. április 30. (f. V. a. Phil. et Iac.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy a betegsége miatt személyesen megjelenni 
nem tudó Margit asszonynak, Coloswar-i néhai Belger Péter (c) özvegyének kérésére ketten 
közülük, úgymint György deák és Balasffy Ambrus (nobiles) [1584.] április 30-án kiszálltak 
néhai Auner Márton (c) borbély (barbitonsor) Magiar ucza-i házához, ahol – Breiber László 
és Coloswary Bálint esküdt polgárok, úgyszintén Hozzw Jakab, Pwzta Gáspár, Zabo, más-
ként Aztalos György, Hoz Lőrinc, a nevezett néhai Auner Márton fi a: Gábor, továbbá Margit 
asszonynak Belger Pétertől született fi a: István (circumspecti) jelenlétében – felvették az 
asszony végrendeletét. Belger Pétertől született leánya, előbb néhai Auner Márton özvegye, 
majd nevezett Zabo György felesége: néhai Belger Anna (h) végakarata értelmében, annak 
Aunertől született kiskorú leánya: Anna – saját unokája – feletti gyámságot ő viselte. Ugyan-
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azon végrendelet értelmében, ha az említett kiskorú Anna kiházasítása előtt hunyna el, akkor 
a leányka és jószágai felett anyja testvére (fr. cout): Belger István gyámkodhat. Ezt a rendel-
kezést a kiskorú Anna is megerősítette, kijelentve, hogy egyedül Belger István gyámsága alá 
helyezi magát. Ugyanakkor Zabo György ígéretet tett, hogy ha Auner Márton fi ai a gyámság 
okán Belger Istvánt perelnék, ő mindenben segítségére lesz. Az asszony végrendelkezéséről 
értesítették Auner Márton idősebbik fi át: Borbély (Barbitonsor) Mártont, de ő nem jelent 
meg, a kisebbik fi a: Gábor pedig nem mondott ellent. Végül Margit asszony Belger Péter 
Coloswar-i házából őt megillető harmadrészről (tertialitate) úgy rendelkezett, hogy mielőtt 
azt egyenlően elosztanák a kiskorú Annával, 25 Ft-ot Belger Istvánnak adjanak, minthogy az 
igaz fi aként mindig anyja mellett állt, és betegségében is gondozta őt. (IX. 12r–14r)

448. 1584. április 30. (f. V. a. Phil. et Jac.)
Coloswar-i néhai Auner Márton (c) borbély (barbitonsor) fi a: Auner, másként Borbély (Bar-
bitonsor) Márton (c) ellentmond Coloswar-i néhai Belger Péter (c) özvegye: Margit (h) által 
ugyanezen a napon a requisitorok előtt tett végrendeletnek (447. sz.), melyben nevezett néhai 
Auner Mártonnak feleségétől, említett Margit leányától: néhai Annától (h) született kiskorú 
leánya: Anna és a javai feletti gyámságot saját fi ára: Belger Istvánra (h) bízta. (IX. 16r)

449. 1584. május 22. (f. VI. a. Asc. dom.)
Zagorhyda-i Garazda Kristóf (e), minthogy feleségének, Janosd-i Marochy Péter (e) és Ug-
ray Ilona (g) leányának: Borbálának (g) ama arany- és ezüstmarháit, melyeket a házasságuk 
alkalmából kapott, saját Solyomkeo-i és Zotelke-i (Doboca vm) szerzett részjószágainak vé-
delmére költötte, nevezett részbirtokait, továbbá a Solyomkeo-i nemesi udvarházát haszon-
vételeikkel és tartozékaikkal együtt – magtalan halála esetére – 600 Ft-on feleségénél inscri-
bálja úgy, hogy a jószágokból csak az említett összeggel rekeszthessék ki. (IX. 30v–31r)

450. 1584. május 28. (in Asc. dom.)
Kereztzeg-i néhai Chaky Lászlónak (m) feleségétől, előbb Zethen-i néhai Nemethi Ferenc 
(m) özvegyétől: [Balassy Zsófi ától] született gyermeke: Chaky István (m) személyét és java-
it gyámként [anyjára:] Balassy Zsófi ára és saját bátyjára (fr. cout): Nemethi Zsigmondra (m) 
bízza. (IX. 31r–31v)

451. 1584. június 10. (f. IV. a. Anthonii conf.)
Zerdahely-i néhai Eoz János (e) leánya, Keozeplak-i Syro[ki] Boldizsár (e) felesége: Zsófi a 
(n) egyezséget köt testvérével (fr. cout): Nagy Almas-i Eoz Jánossal (n), melynek értelmében 
az asszony visszavonja ama ellentmondását, melyet május 25-e körül (circa Urbani papae) 
nevezett Eoz János Babon-i (Colos vm) részbirtokba való iktatásakor tett [a kolozsmonosto-
ri konvent] tanúbizonysága előtt, Eoz János pedig Babon-on levő részéből Kazta Ştefan, 
Kazta Pavel és Getha[…] Dumitru jobbágytelkeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 
Zsófi a asszonynak engedte át. Ugyanakkor Eoz János kötelezte magát, hogy a Nagy Almas 
mezővárosban levő atyai udvarházból, amikor azt visszaszerzi, Zsófi a részét kifi zeti, a mező-
város szőlőhegyén, illetve a Nagy Ay vagy Kisay nevű részeken pedig egy hold szőlőt szerez. 
Ha viszont hajadon testvérük (fr. c): Eoz Dorottya férjhez megy, és Eoz Jánostól per vagy 
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egyezség útján részt kap, Zsófi a osztály alá bocsátja a nevezett három jobbágytelket, és a 
számára osztályrészül jutott jobbágyokkal megelégszik. (VII. 180r–180v)
Szakadozott, megcsonkult papíron.

452. 1584. július 6. (f. II. p. dom. III. Trinit.)
Zamosfalva-i Gereoffy István (n), hogy vissza tudja váltani jószágait, Gereowasarhely-i (Co-
los vm) nemesi udvarházát, továbbá ugyanott három lakott és egy puszta jobbágytelkét ha-
szonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szavatosságot vállalva 500 magyar Ft-on zálogba 
veti Bath-i Vazon Tamásnál (n), feleségénél: Vayda Kláránál és fi ánál: Vazon Gábornál. A 
zálogösszegből Gereoffy István 400 Ft-ot a helyszínen átvett, a maradékot pedig [1585.] 
március 8-án (ad dom. Quadrages.) kapja meg, ellenkező esetben zálogul foglalhatja az em-
lített három lakott jobbágytelket. Kikötötték azt is, hogy Vazon Tamás az udvarház elé zeker-
zin-t építhet, ugyanakkor minden egyéb költségét, amit a jószágokra fordítana – fogott bírák 
becsüje alapján – a zálogosító megtéríti. — Az oklevélbe belefoglalták a jobbágyokról és a 
tartozékokról készült magyar nyelvű jegyzéket is: Jobbágyok nevei: Barla Gáspár, Balas Mi-
hály, Balas Imre, Kis György házhelye. A szántóföldek jegyzéke: Elseo forduloba az Nadek-
ra jaro zantofeoldek ezek, elseobe, kert mellett egy nagy szantofeold, Gereoffy Ferencz feol-
de mellett. 2. Az altal jaro zantofeold, az Ferencz Pal zantofeolde mellett. 3. Estara torokba, 
kapussy Gereoffy Janos zantofeolde mellett. 4. Botar oldala, Sas Peter szantofeolde mellett, 
mely feold megyen vegewel Kalman Peter feoldere. 5. Beoged alatt egy zantofeold, az Ge-
reoffy Ferencz szantofeolde mellett. 6. Josikmal teteyen egy zantofeold, Boldisar Antal feol-
de mellett. 7. Szilosban egy szantofeold, az Makay eosveni kin altal megien. 8. Az Nade 
kwttya mellett egy zantofeold, mely feold az Gereoffy Janos feoldere ieo weggel. 9. Chipleo 
arka mellett egy zantofeold, Egyed Albertne zantofeolde mellett. Masik fordulo Nagymezeo-
re jaro zantofeoldek: Elseo egy nagy zeel feold, az pap retire jaro, Gereoffy Ferencz zanto-
feoldin alol, mely feold alatt, Olah Kapus fele egy wt megien. 2. Az Saslo zantofeold, melly 
vagion az Gereoffy Ferencz szantofeolde mellett fellyewl, Ereos patakra meneoben. 3. Az 
Gioparos domb megett egy zantofeold, mely vagion Ferencz Pal feolde mellett. 4. Az Porgo-
lat mellett Kewereg zelin, mely vagion az falw oztofeolde mellett. 5. Az Bik fewbe, az pani-
ky eoswenben, az kapwssy Gereoffy Janos feolde keozeott. 6. Az Labar weolgye berczyn, 
ugian az kapwssy Gereoffy Janos es az vasarhelly Gereoffy Janos feoldek keozeott. 7. Az 
zeoleo mal zelin, Gereoffy Ferencz feolde mellett. 8. Az Bik keozeott, az Gereoffy Janos 
feolde vegin egy zantofeold. 9. Az Barla Gaspar zanto feolde vegeben egy zantofeold. 10. Az 
erdeo zelin fellyewl, az Kis Balint Benedek zantofeoldin fellyewl, egy hold feold. Harmad 
fordulas, az lakra valo zantofeoldek, mely vagion farkas lakon, az Gereoffy Janosse vegeben 
egy szantofeold. 2. ugian ott, az Weress agyagos felett egy kis zantofeold. 3. Az Nadaskwt 
weolgye berczin, az futo Georgy szantofeolde mellett egy zantofeold. 4. Az Botos weolgyre 
meneoben, az Kowach Kelemen szantofeolde mellett egy zantofeold. 5. Az Egeres ligetin, 
Szekerczes Balas feolde mellett egy zantofeold. 6. Az Hozzw bik zelin, az futo Georgy zan-
tofeolde mellett, egy zantofeold. 7. Az Halyogos oldalon egy zantofeold. 8. Az Chergeos 
kwtfeoben, az Pintek Andras feolde mellett, egy zantofeold. 9. Az Porgolat mellett, az az 
egyfeleol az kiskapussy Gereoffy Mihally jobbagya Sipos Pal feolde mellett, egy zantofeold. 
Az reteknek newek: 1. Az Mihaly ur reti mind erdeostewl, az kapwssy Gereoffy Janos rete 
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mellett. 2. Az Gadba, az Gereoffy Janos rete mellett. 3. Az Gereo reti, Gereoffy Ferencz reti 
mellett. 4. Ugian ott, Keortwelyes weolgy zelin, kin az zeker ut fel megien, egy kis ret. 5. Az 
Nyarlon, az ket ret keozzewl, valamellyket valaztiak, az legyen eowek. Az erdeoknek newek: 
1. Az Ereos patakbeli teolgy erdeonek, ki Gereoffy Istwan reze volna, az hasom fele. 2. U- 
gian ennek az vegeben, az Seotet veolgynek kit hynnak, mely megyen az Banya berczyre fel 
az utra. 3. Az Nagy ligetben, az Hwgio berczen, az Nagy mezeon altal, ide valo. 4. Itt az falw 
mellett Keweregbe az bik erdeo, az Gereoffy Janosen fellyewl. Az zeoleok newe: Ket zeoleo 
az Vasarhelly hegyben, az eggyk Gereoffy Ferencz szeoleye mellett, az masik Kalo Demeter, 
az kiskapussy Gereoffy Janos jobbagya zeoleye mellett. Oztan egy kis malom, ki vagion az 
Keowes hegy alatt. Ezt hozza tewen, hogy az mikor az vam kerewl Gereoffy Istwanra abba 
az eztendeobe tartozik eotwen keosot adny, az borsba ys valamy rezt tenny. (IX. 13r–15v)

453. 1584. július 14. (f. III. p. Margaretae)
Varad-i Garazda János (e) familiárisa: Vallyas Mihály (n) – ura nevében – tiltakozik amiatt, 
hogy urának atyafi a (fr): Garazda Kristóf (e) az őket egyenlő jogon illető birtokaikat, neve-
zetesen Solyomkeo-i és Zotelke-i (Doboca vm) jószágaikat új adomány címén magának esz-
közölte ki. Ezért tiltja a nevezett Garazda Kristófot eme jószágok megszerzésétől és elidege-
nítésétől, Wywar vára praefectusát: Ebeny Gábort (e) a megszerzésüktől, Bathory Zsigmond 
erdélyi vajdát az adományozástól, a hiteleshelyeket pedig az ügyre vonatkozó oklevelek ki-
állításától. (IX. 31v–32r)

454. 1584. augusztus 6. (in Transfi g.)
Balogdi Farkas és előbb Coloswar-i Iffyw Salatiel, majd Zabad-i Kornar Mihály (egregio-
rum) Coloswar-i polgárok özvegye: Zan Margit (nobiles) visszavonják ama ellentmondásu-
kat, melyet 1582-ben a Zabad-i (Maros sz) részjószágnak nevezett Kornar Mihály első fele-
ségétől, néhai Mindzenti Katalintól (g) született kiskorú leánya: Katalin (n) részére való 
iktatása nyolcadik napján – a nevezett Margit asszony és Kornar Mihálytól született leányká-
ja: néhai Zsuzsanna nevében – Zsuzsanna végrendeleti gyámjaként és Margit asszony gond-
viselőjeként (curator) Balogdi Farkas tett János nevű servitora által, minthogy Zsuzsanna 
halálával birtokigényük megszünt. (VII. 181r)

455. 1584. augusztus 21. (f. VI. a. Bartholomei)
Coloswar-i néhai Mood Györgynek (c) feleségétől, Zsófi ától (h) született fi a: ifjú János (h) 
tiltakozik amiatt, hogy nagybátyja (patruus), néhai Mood/Mod András (c) fi a: Péter (h) atyai 
házrészét, úgymint Mod András Coloswar főterén, egyfelől Barat János, a Szena ucza felől 
pedig Katonay Mihály (circumspecti) aranyműves (aurifaber) épületeinek szomszédságában 
levő háza fele részét – örökösödési jogának sérelmével – Volffard Istvánnak (c) eladta, az 
ahhoz tartozó szőlőket és egyebeket pedig szintén elidegenítette. Ezért tiltja Volffard Istvánt 
a ház fele részének és tartozékainak megvásárlásától, Balogdi Farkast (c) és saját anyját: 
Zsófi át pedig a másik fél rész elidegenítésétől. (VII. 181r–181v)

456. 1584. augusztus 25. (in arce nostra regia Lublinensi, XXV. Augusti)
István lengyel király és erdélyi fejedelem Apanagyfalva-i Apafi  István (m) tanácsúr, továbbá 
Apanagyfalva-i Apafi  Miklós és Imre (egregii), Bun-i néhai Bethlen Gergely (e) fi ai: György 
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és János, Keresd-i néhai idősebb Betlen György (e) fi ai: Miklós, Ferenc és Mihály kérésére 
jóváhagyólag átírja unokaöccse (nepotis nostri): Somlio-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda 
1584. április 29-én kelt oklevelét (446. sz.) a szerzett és ősi jószágaik kölcsönös öröklésére 
vonatkozó egyezségükről. –– Az oklevelet az erdélyi ügyekben használt titkos pecsétjével 
erősíti meg. (XVII. 129v–130v)
Ái Báthory Zsigmond erdélyi vajda 1592. március 6-án kelt oklevelében, amely szerint pergamenre írt, pátens alakú 
eredetijét a király erdélyi ügyekben használt titkos pecsétje erősítette meg.

457. 1584. szeptember 6. (dom. a. Nat. Mariae)
[A kolozsmonostori] levélkeresők bizonyítják, hogy Ratot-i Gywlaffy István (m) augusztus 
3-án (in Steph. protomart.) 1000 lengyel Ft-ot, mellyel a Balyok-i Zenas Péter és Keobleos-i 
Theke Ferenc vajdai ítélőszéki ülnökök, illetve Mihalyffalwa-i Ramochahazy János, Akossy 
Ferenc és Baxa Bálint (egregii) jelenlétében kelt egyezség értelmében Szeredahely-i Imreffy 
Jánosnak (e) tartozott, bizonyos oklevelekkel együtt a konventnél helyezett el. Eme összeget 
Imreffy János akkor nem tudta átvenni, de most – az említett oklevelekkel együtt – kézhez 
vette, és efelől nyugtatja Gywlaffy Istvánt. (IX. 32r)

458. 1584. szeptember 16. (f. IV. p. Exalt. cr.)
Bikal-i néhai Bikali Máté (n) fi a: Bikali István (n) tiltja testvérét (fr. c): Györgyöt (n) 
Lechmer-i (Krazna vm) részbirtoka elidegenítésétől, mindenki mást pedig annak megszerzé-
sétől. (VII. 182v)

459. 1584. szeptember 18. (f. VI. p. Exalt. cr.)
Szamosfalwa-i néhai Mikola Farkas (e) özvegye: Hagymassy Sára (g) vallotta, hogy férje 
ágyban fekvő betegként végrendeletet tett, és ebben Kereztszeg-i néhai Chaki László (m) 
özvegyének: Balassa Zsófi ának (m) servitoráról: Kalmandi Istvánról (n) is megemlékezett, 
majd – ennek megfelelően – a három telkét – az erről kiállított és a konvent előtt bemutatott 
oklevél (380. sz.) értelmében – neki vallotta. Minthogy a nevezett összeget Kalmandi rész-
ben még férje életében, részben annak halála óta kifi zette, az asszony szavatosságot vállalva, 
örökre átengedte (perpetue venditionis titulo dedit) a három telket kikötve, hogy Kalmandi 
köteles lesz őt a nyolcados és vármegyei törvénykezési szakaszokon (in terminis octavalibus 
et comitatuum) ügyvédként képviselni. (IX. 24v–25r)

460. 1584. szeptember 23. (f. IV. a. Michaelis)
Solyomkeo-i néhai Menyhar Gáspár (e) fi a: István (e) – testvére (fr. c): Menyhar Gáspár, to-
vábbá Olnok-i néhai Possa Péternek (e) feleségétől, nevezett néhai Menyhar Gáspár leányá-
tól: Dorottyától (g) született fi a: Possa Tamás (nobiles) nevében is – tiltja Walko-i Miklóst, 
Andrást és Istvánt Babocz (Doboca vm) egészbirtok és tartozékai elfoglalásától és megszer-
zésétől. (VII. 181v–182r)
Szakadozott papíron. A lapszélen: Solvit denariorum 24.

461. 1584. október 19. (f. II. p. Galli conf.)
Mayad-i Mayady János (n) – Szennyes-i Szennyessy Andrásné Sarmasagy Zsuzsanna (g) 
nevében – tiltakozik amiatt, hogy I. István lengyel király familiárisa: Sibrik György (m) a 
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király adománya folytán bevezettette magát a Polyak rez-nek nevezett Zentmihalytelke-i 
(Colos vm) részbirtokba, és egyúttal tiltja Sibrik-et e jószág megszerzésétől és haszonélveze-
tétől. (VII. 182r–182v)

462. 1584. november 18. (f. IV. a. Elisab. vid.)
Inaktelke-i Gereoffy Mihály (n) tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt években bátyja (fr. c): Inak-
telke-i Gereoffy András (n) Panik, Bedech, Eztana, Magiarkiskapus és Olahkiskapus (Colos 
vm) birtokbeli részeit Gereomonostra-i Kabos Gábornak (e) kötötte le, Magiarkiskapus-i em-
lített részjószágából két telkét és malmát pedig Gereowasarhely-i Gereoffy Jánosnál (e) elzá-
logosította. Ezért tiltja nevezett testvérét a jószágok elidegenítésétől, Kabos Gábort és Ge-
reoffy Jánost pedig azok megszerzésétől. (IX. 33r)
Lapszéli jegyzet: Solvit denariorum 24.

463. 1584. november 18. (f. IV. a. Elisab. vid.)
Inaktelke-i Gereoffy András (n) tiltakozik amiatt, hogy testvéröccse (fr. c. natu minor): Inak-
telke-i Gereoffy Mihály (n) Bedech-i részbirtokát Gereomonostra-i Kabos Gábornál (e), 
Inaktelke-i (Colos vm) részjószágát pedig előbb néhai Zentmihalyffalwa-i Péter deák (e) 
özvegyénél, jelenleg Horwat Miklós (e) feleségénél: Gereoffy Borbálánál (g) vetette zálog-
ba. Ezért tiltja testvérét eme jószágok elidegenítésétől, Kabos Gábort és Gereoffy Borbálát 
pedig azok megszerzésétől. (IX. 33r–33v)
Lapszéli jegyzet: Solvit denariorum 24.

464. 1584. november 18. (f. IV. a. Elisab. vid.)
Inaktelke-i Gereoffi  Mihály (n), hogy vissza tudja váltani a Gereomonostra-i Kabos Gábornál 
(e) lekötött, több hasznot hozó Panik-i (Colos vm) jószágát, részben lengyel, részben pedig 
magyar pénzben 100 Ft-ot kölcsönöz a Zentelke-i offi ciálisa: Siko János (e) által képviselt 
Banffi losonczi Farkastól (m), melynek fejében zálogba veti néhai Dienes Ferenc (pr) fi ai: 
Ambrus, Boldizsár, János és anyjuk által lakott Eztana-i (Colos vm) jobbágytelkét haszonvé-
teleivel és tartozékaival együtt. Egyúttal a zálog idejére szavatosságot vállal, és ha nem tudná 
Banffi losonczi Farkast eme birtokban megvédelmezni, az magának jószágaiból – 100 Ft ér-
tékben – három jobbágyot zálogul foglalhat. (IX. 33v–34v)

465. 1584. december 4. (in Barbarae virg.)
Aleor-i Trava/Trawa János (e) vallotta, hogy őt Monostorzeg-i Kwn Gáspár, valamint Kacz-
ko-i Makzin Péter és László (nobiles) [1584.] január 1-e körül (circa Circumcis. dom.) elfog-
ták és az Wywar-i vár tömlöcébe hurcolták, ahol – kínvallatók fenyegetésére – 2000 Ft terhe 
alatt olyan bevallást csikartak ki tőle, amely értelmében meghurcolása és fogsága okán pert 
ellenük és bűntársaik ellen nem indít. Minthogy e bevallásra jogtalanul vették rá, azt semmis-
nek nyilvánítja, és visszavonja. (IX. 15v–16r)

466. 1584. december 6. (in Nicolai ep.)
A vajda udvari familiárisai: Waya-i Marton János és Raday Gergely (egregii) vallották, hogy 
az országgyűlés szökött jobbágyokra vonatkozó végzései értelmében jobbágyukat, Kiszeo-
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leos-i Mindzer/Mindczer Tamás (pr) fi át, a jelenleg Coloswar-on lakó Mindczer, másként 
Kowach Andrást (pr) – Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda parancslevele értelmében 
– a város bírájától és esküdt polgáraitól jelen év június 22-én (f. II. p. Corp. Chr.) kikérték, s 
azok Mindczer Andrást feleségével, gyermekeivel és javaival együtt kezükhöz engedték. Ezt 
követően az említett Marton János és Raday Gergely – fogott bírák közbenjárására – Ombozy 
György és János, valamint Márton deák (egregii) [kolozsmonostori requisitor] (collega nos-
ter) előtt október 17-én (sab. p. Galli conf.) egyezséget kötöttek, mely szerint Mindczer And-
rás december 6-ig (ad Nicolai ep.) a jobbágyi szolgálatok alól való felmentéséért 35 magyar 
Ft-ot kellett fi zessen nekik. Mindczer András a nevezett összeget Marton Jánosnak és Raday-
nak átadta, akik ezért a jobbágyi szolgálatok terhe alól örökösen felmentették. (IX. 39r–39v)

467. 1584. december 9. (f. IV. p. Conc. Mariae)
Kysmarya-i Boczhykay István (m) servitora: Tarczhya-i Feyeregyhazy Balázs (n) tiltakozik 
amiatt, hogy Kussal-i Jakabfy Móric, Kys Doba-i Zekely, másként Dobay Benedek (egregii), 
valamint előbb néhai Bwdoskuty Tamás (e) özvegye, jelenleg Varssolcz-i Balog György (e) 
felesége: Baxa Orsolya (g) Korpad (Colos vm) birtok határában az Also tho helye nevű ha-
lastóhelyüket, amely a Kallyany tho töltése fölött (supra aggerem) fekszik Pystaky Lukács-
nak (e) eladták. Ezért tiltja a nevezett Kussaly Móricot, Zekely Benedeket és Baxa Orsolyát 
a tóhely elidegenítésétől, Pystaky Lukácsot és bárki mást pedig annak megszerzésétől és 
építésétől (edifi catione). (IX. 84v)

468. 1584. december 14. (f. II. a. Thomae ap.)
Az erdélyi vajda servitora, Gereowasarhely-i néhai Gereoffy Gáspár (e) fi a: Gereoffy Farkas 
(n) visszavonja és érvényteleníti ama egyezséget, melyet az elmúlt években nevezett apja és 
saját testvére (fr. c): Gereowasarhely-i Gereoffy János (e) kötöttek Gereomonostra-i néhai 
Rado Mihállyal (e), továbbá leánytestvérével (s. c), előbb Zent Mihalyfalwa-i néhai Péter 
deák (e) özvegyével, most Machkas-i […] Miklós (e) feleségével: Gereoffy Borbálával (n). 
(VII. 183v–184r)

469. 1584. december 14. (f. II. p. Luciae virg.)
Barczya-i Pál magister fi a: László fi a: néhai Barczay Sándor (e) leánya, Zent Egyed-i Somlay 
István (e) deák felesége: Druzsina (g) tiltakozik amiatt, hogy Pereczyen-i Bede Mátyás (e) 
ama Zengeli-i (Torda vm) részjószágot, melyet néhai Barczay Miklóstól (e) vettek el hűtlen-
ség okán, hűséges szolgálataiért István lengyel királytól, akkori erdélyi vajdától kieszközölte, 
most pedig Syma-i Barbely Györgynek (e) akarja elidegeníteni, vagy ezt már meg is tette. 
Ezért tiltja Bede Mátyást eme jószág elidegenítésétől, Barbely Györgyöt annak megszerzésé-
től, Lengyelország (Polonia) királyát: [Báthory] Istvánt és Bathory Zsigmond erdélyi vajdát 
a jóváhagyástól és a jószág eladományozásától. (IX. 18r)

470. 1584. december 20. (in vig. Thomae ap.)
Kwsaly-i Jakabffi  Móric (e) vallotta, hogy az erdélyi vajda ítélőszéke az elmúlt évben úgy 
döntött a Hadad (in cottu Zolnok Mediocri) várára (castrum) és tartozékaira vonatkozó okle-
velekről, hogy jelen év december 1-én kezdődő ítélőszék előtt Kwsaly-i néhai Jakchy Boldi-
zsár (m) özvegye: Reway Anna (g, m) – a tiltakozóval szemben és saját mentségére – tegyen 

1584. november 18. – 1584. december 20.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei164

esküt, de ezt az asszony elmulasztotta. Jakabffi  most tiltja Reway Annát és leányát: Jakchy 
Zsuzsannát a nevezett oklevelek elidegenítésétől, Wisselyen-i/Wisseleny Ferencnek (m) bár-
milyen módon való átadásuktól, István lengyel királyt Hadad várának eladományozásától, 
tartozékainak felosztásától, úgyszintén a nevezett oklevelek megszerzésétől és Reway Anná-
tól való elvételüktől. Végül tiltja Wisseleny Ferencet Hadad és tartozékai megszerzésétől, az 
oklevelek átvételétől, úgyszintén a Kwsaly-i, Erked-i részjószágok és a vár más tartozékai-
nak Reway Anna és leánya részére való átengedésétől, az asszonyokat pedig ezen jószágok 
megszerzésétől, továbbá a Kar Gáspár és Zakach, másként Herczeg Péter nevű jobbágyokat 
Kwsaly-i telkeik birtoklásától. (IX. 16v–17r )
Eredetije: Bánffy cs. lt., I. sorozat, nr. 50, f. 26.

471. 1585. február 1. (f. II. a. Purif. Mariae)
Néhai Tarchay György (e) özvegye, jelenleg Zent Jakab-i Lippolt János (e) felesége: Bago-
thay Magdolna (n) kérésére leánya: Tarchay Borbála (n) életkorát négy és fél évben állapítják 
meg. (IX. 34v)

472. 1585. február 6. (sab. a. dom. Septuages.)
Néhai Coloswar-i Lukács deák (c) fi a: János deák (c) a Coloswar-i Zena wcza-ban – egyfelől 
a sütőház (domus pistoriae seu clibam), másfelől Mészáros (Lanius) János (c) háza szom-
szédságában – levő atyai kőháznak neki jutó részét, nevezetesen a ház hátsó fertályát, a föld-
szinten egy szobát az alatta levő pincével, továbbá a konyhával és bolttal, a felső szinten a 
hátsó, északra néző szobát a mellette levő, kemencével ellátott helyiséggel (sub primo tabu-
lato unam stubam cum subiecto cellario ac culina et testudine adiacentibus, in superiori vero 
tabulato stubam postremam versus boream sitam simul cum camera proxima caminata), úgy-
szintén az udvar fele részét bejárattal együtt, illetve a nevezett sütőház kétharmadát (bessem 
domus pistoriae) tartozékaikkal együtt 475 magyar Ft-ért örök áron eladja testvérének (fr. c), 
Kochard-i Galffy János (m) familiárisának: Mihály deáknak (e). A szerződés feltételeként 
kikötik, hogy ha Mihály vagy örökösei a házat el akarnák idegeníteni, akkor azt János és 
örökösei a nevezett összeggel visszaválthatják, megtérítve Mihály és örökösei esetleges épít-
kezéseinek becsértékét. (IX. 40r–40v)

473. 1585. február 9. (f. III. p. dom. Septuages.)
Apanagyffalwa-i Apaffy Miklós (e) servitora: Haranglab-i Kapolnai János (e) Valazwt-i (Do-
boka vm) ama két jobbágytelkét, melyeken Fazakas Máté és gyermekei, illetve néhai Polgar 
István özvegye: Foris Katalin (h) és fi a: Polgar György laknak, továbbá a Zilagy András (pr) 
által lakott pusztatelkét – mely jószágokat hűséges szolgálataiért kapta Apaffy Miklóstól, de 
minthogy azok többi birtokától távol fekszenek, az ott lakó jobbágyait, miközben urát szol-
gálja, nem tudja megvédeni – haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 150 magyar és len-
gyel Ft-ért eladja Doboca vármegye ispánjának: Zentelke-i Banffi losonczi Farkasnak (m). 
(IX. 39v–40r)
Eredetije: Bánffy cs. lt., 2. reg., fasc. K, nr. 9.
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474. 1585. február 28. (Varsoviae, in comitiis regni generalibus, XXVIII. Februarii)
István lengyel király és Erdély fejedelme hadi szolgálataiért, melyeket előbb a danckaiak 
felkelésekor (Gedanensium tumultus) a magyar lovasság vezéreként, a moszkvai hadjáratok-
ban (Moschoviticis autem expeditionibus) pedig Polock-nál (ad Poloschum) tanúsított, mi-
dőn a Polota (fl uminis Polotae) folyóra hídat vert, hogy a katonák átkelhessenek, majd fel-
gyújtva a vár külső palánkjait (exterioribus arcis septis), a lángokon keresztül elsőként tört az 
ellenségre, és a katonákat támadásra bátorította. Ezenfelül a magyar hadak praefectusaként 
Vielkoluca-nál, Plescovia-nál és más ostromlott váraknál erősségek, ostromfedelek és sáncok 
építésében (in erigendis munitionibus, agendisque vineis et aggeribus), életét is kockára téve 
a király és a respublica iránti szeretetét bizonyította, majd a Polock-i (Polocensium) palatinus 
által ostromlott Newel-nél (Nevelia) alagútakat ásatva és a várat felgyújtva, az ellenséget 
annak feladására késztette, és hűségét most is az udvarban tanúsítja, Bornemissa János (g) 
udvari embernek (aulici), a magyar hadak praefectusának (Ungaricarum copiarum praefecti), 
általa mindkét nemből való egyenes ági és oldalági örököseinek adományozza örökre szóló-
an haszonvételeivel és tartozékaival együtt a Livonia-ban levő Ermes-i (Ermesensem) várat, 
és ígéri, hogy annak birtokában mind ő, mind örökösei megőrzik. Az adományozott várat a 
király beleegyezése nélkül nem idegenítheti el külhoniaknak, hanem csak az ország hűséges 
alattvalóinak, és azt bármilyen módon a saját hasznára fordíthatja, de a Livonia-i nemesekhez 
hasonlóan e jószág után hadkötelezettség terheli (de iis autem bonis sibi eo modo in perpe-
tuum donatis expeditionem bellicam prout caetera nobilitas Livonica obire tenebitur). — Az 
oklevelet királysága és a Litván Nagyfejedelemség pecsétjeivel erősíti meg. — Méltóságsor. 
(IX. 160r–161v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1587. október 30-án kelt oklevelében (650. sz.), amely szerint pergamenre írt 
eredetijét a Lengyel Királyság és a Litván Nagyfejedelemség függőpecsétjei erősítették meg, valamint István len-
gyel király és Gembiczl [?] látta el kézjegyével. Az adománylevél teljes szövegét bevezették a lengyel királyi köny-
vekbe is l. Metryka Koronna nr. 131. f. 64r–66r.

475. 1585. március 3. (f. IV. a. Remin.)
Zenthmiklos-i Zenthmiklossy Ferenc (e) Zenthmiklos-i (Colos vm) nemesi udvarházát ha-
szonvételeivel és tartozékaival együtt 150 magyar Ft-on leköti Fogaras vára praefectusánál: 
Pettretyewitt Horwatt Kozmánál (e) úgy, hogy ha a zálogösszeget június 13-ig (ad dom. I. 
Trinit.) nem fi zetné vissza Horwat Kozmának vagy örököseinek, akkor ők az udvarházat le-
foglalhatják, annak és tartozékainak haszonvételeit a visszaváltásig bírhatják. (IX. 21r–21v)

476. 1585. március 12. (f. VI. p. Remin.)
A kolozsmonostori requisitorok Kowaczy-i néhai Olchyardy Vitályos (e) fi a: Vitályos kéré-
sére testvéreinek (fr. c), vagyis nevezett Olchyardy Vitályos és felesége: Komyathy Ágota (n) 
gyermekeinek: Györgynek és Zsófi ának életkorát 11, illetőleg kilenc évre becsülik. (IX. 21r)

477. 1585. március 25. (in Alba Iulia, f. V. p. Laetare)
Bathory Zsigmond erdélyi vajda parancslevelében elrendeli, hogy – ítélőszékének az alperes 
Kalotazentkiraly-i Espan Péter (n) által néhai Espan Szilveszter (n) özvegye: Olchardi Bor-
bála és leánya, Kalotazentkiraly-i Horwat János (n) felesége: Zsuzsanna (nobiles) felperesek 
ellen elkövetett hatalmaskodás ügyében hozott döntése értelmében – az alperes szeptember 
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29-én (f. IV., in Michaelis) a kolozsmonostori requisitorok előtt harmadmagával tegyen es-
küt. (IX. 49r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1585. szeptember 30-án kelt oklevelében (499. sz.), amely szerint pátens 
eredetijét a szöveg alatt a vajda pecsétje erősítette meg.

478. 1585. március 26. (Albae Juliae, f. VI. p. Laetare)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda Reminiscere vasárnap nyolcadának terminusán 
kelt ítéletlevelével utasítja a [kolozsmonostori requisitorokat], hogy Gernyezeg egészbirto-
kot és az ottani várkastélyt (castellum), továbbá Sarpatak, Saromberk és Keortwelykapw 
egészbirtokokat, valamint a Chanad-i, Zederyes-i (Thorda vm), Nagysarmas-i és Thwsson-i 
(Colos vm) részjószágokat adják át Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) vármegye ispánjának: 
Somkerek-i Erdely Gergelynek és Somkerek-i Erdely Miklósnak (egregiis). (IX. 180r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. június 15. után kelt oklevelében (559. sz.).

479. 1585. március 31. (Albae Juliae, ultima d. Martii)
Somlio-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda az apjának, néhai Bathori Kristóf erdélyi vajdának, 
majd neki a nagyobb kancellária íródeákjaként teljesített szolgálataiért Thordai Kelemen (e) 
deáknak, feleségének, néhai Petessy Mihálynak feleségétől, Chegezy Máté (n) és Gereoffy 
Magdolna (n) leányától: néhai Mártától (n) született leányának: Katalinnak (n), továbbá utó-
daiknak és örököseiknek új adományként örök jogon adja haszonvételeikkel, tartozékaikkal 
és a bennük levő királyi joggal együtt Thorda mezőváros főterén (in theatro) álló – Vaday 
Dániel (n) és Thwros Máté özvegyének házaival szomszédos – kőházukat, továbbá azt a vá-
sárolt allodiális kertjüket, amely a Sovago wcza-ban – Bardocz János és Petessy Pál házainak 
szomszédságában – található, a mezőváros szőlőhegyén fekvő szőlőiket, valamint Aython 
birtok felé, Aython-i Borbely György (e) vajdai familiáris malma és tava alatt levő halastavu-
kat, mely jószágokat megszerzésük óta zavartalanul birtokolnak. (XXV. 77r)
A kolozsmonostori requisitorok másolata 1640 tájáról, amely szerint eredetijét a vajda és Kovacsóczi Farkas kancel-
lár látta el kézjegyével. □ Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 663. sz.

480. 1585. április 9. (f. VI. a. Paschatis)
Zwthor-i néhai Kowach László (n) leánya, Zilagy-i Zabo Péter (e) vajdai servitor felesége: 
Anna tekintettel az emberek kapzsiságára, mellyel az elhunytak javai iránt áhítoznak, vala-
mint férje iránti hálájából – aki szökött jobbágyait saját költségén visszahozatta, szántóföld-
jeit visszaváltotta, az Almas folyón, Zwtor határában egy igen jövedelmező kétkerekű mal-
mot emeltetett, szőlőket telepített, irtványokat hozott létre, azt a Zwtor-i házat pedig, melyben 
az asszony jelenleg lakik, szükséges építményekkel bővítette – magtalan halála esetére Zw-
thor, Keozeplak és Nercze (Colos vm) birtokbeli atyai részeit haszonvételeikkel és tartozéka-
ikkal együtt 300 magyar arany Ft-on nevezett férjénél köti le úgy, hogy atyafi ai azokból Zabo 
Pétert csak a nevezett összeg lefi zetésével rekeszthetik ki. (IX. 44r–44v)

481. 1585. április 29. (f. V. a. Phil. et Jac.)
Saard-i néhai Feyerdi Miklós (e) fi a: István (n) tiltakozik amiatt, hogy nevezett apja testvéré-
vel (fr. c): Varza-i Feyerdy Jánossal (e) egyezséget kötött Saard-i, Zomordok-i (Colos vm), 



167

továbbá Varsolcz és Lechmer (Crazna vm, districtus Zilagiensis) birtokbeli ősi részjószága-
ikról úgy, hogy apjának jutottak a Saard-i és Zomordok-i, apja testvérének pedig a Warsolcz-i 
és Lechmer-i részek. Ugyanakkor az említett osztályt és egyezséget visszavonja és semmis-
nek nyilvánítja. (IX. 22r)

482. 1585. április 29. (f. V. a. Phil. et Jac.)
A kolozsmonostori requisitorok Felseo Jara-i Hesdati Márton (e) feleségének: Feyerdi Mag-
dolnának (n) kérésére Saard-i néhai Feyerdi Miklós (e) gyermeke: Miklós életkorát két évre 
becsülik. (IX. 22r–22v)

483. 1585. május 1. (in Phil. et Jac.)
Egyfelől Szamosfalwa-i Mikola Pál (e), másfelől Keozeplak-i Kemery Kristóf és Kemer-i 
Kemery István (egregii) fogott bírák közbenjárására egyezségre jutnak ama perükben, melyet 
Mikola Pál indított Kemer, Somos, Domozlo birokbeli, továbbá Doh és Geztestelke (Crazna 
vm) prédiumbeli birtokjogaiért, és mely ügyben ítéletlevelet is kiállítottak. Az egyezség ér-
telmében Mikola Pál eme jószágokban remélt jogairól május 1-én (in Phil. et Jac.) fi zetendő 
60 Ft-ért lemond Kemery Kristóf és István javára, az ügyben kelt okleveleket pedig – a pert 
letéve – semmisnek nyilvánítják. (IX. 22v–23r)

484. 1585. május 1. (in Phil. et Jac.)
Kemer-i Kemery István (e) tiltakozik amiatt, hogy – amint az bizonyos emberektől tudomá-
sára jutott – Keozeplak-i Kemery Kristóf (e) jószágait elidegeníteni szándékszik. Ezért tiltja 
a nevezett Kristófot az elidegenítéstől, másokat pedig jószágainak megszerzésétől. (IX. 
25v–26r)

485. 1585. május 2. (dom. p. Phil. et Jac.)
Kemer-i Kemery István (e) fi a: Lajos – testvéröccsei (fr. cout): András, László és ifjabb Ist-
ván nevében is – tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt években apjuk Keoweches-i néhai Danch 
Pálnak (e) Kemer-i néhai Kemery Rafael (e) leányától: néhai Ilonától született fi a: néhai 
György fi ait: Danch Istvánt és Miklóst, továbbá a nevezett Danch Pál és Ilona másik fi ának: 
néhai Ferencnek fi át: Danch Pált, úgyszintén néhai Danch Miklós leányait, előbb Zalay Al-
bert özvegyét, jelenleg Kemer-i Bako Ferenc (egregii) feleségét: Klárát, Perechen-i Bathory 
János (e) feleségét: néhai Danch Ilonát, illetve Saard-i néhai Feyerdi Miklós (e) özvegyét: 
néhai Danch Katalint Kemer és Geztestelke (Crazna vm) birtokbeli joguk fele részében – a 
másik részét a Danch-ok Kemery Kristófnak és említett apjuknak engedtek át – fi úörökösnek 
nyilvánította István lengyel király, akkori erdélyi vajda jóváhagyó, adományozó és birtokba 
iktató oklevele által. Ugyanakkor a nevezett ősi birtokokban a fi ág ellenében hajadon leánya-
it, a tiltakozók húgait (s. c): Juditot, Grizeldiszt és Katalint is fi úsította. A tiltakozók a fi úsítást 
és apjuk minden birtokügyben kelt bevallását is semmisnek nyilvánítják. (IX. 23r–24v)
Két, lényegében azonos szövegű másolatban, melyek közül az egyik áthúzva.
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486. 1585. május 19. (Albae Iuliae, XIX. Maii)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda [tanúvallatást elrendelő] parancslevele Deb-
reczen-i Eottves Jeromos (c) részére. (IX. 41r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1585. május 25-én kelt oklevelében (488. sz.), amely szerint eredetije papír-
ra írt pátens, a szöveg alatt a vajda pecsétjével megerősítve.

487. 1585. május 20. (f. V., seu in Asc. dom.)
A kolozsmonostori requisitorok Nagy Mihalyfalwa-i Ogyay Tamás (e) kérésére Parlag-i né-
hai Parlagi Györgynek (e) feleségétől, néhai Jakchy Katalintól (g) született gyermeke: Parla-
gi Miklós életkorát kilenc évben állapítják meg. (IX. 25v)

488. 1585. május 25. (f. III. a. Pentec.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Bathory Zsigmond erdélyi vajdának, hogy 1585. 
május 19-én kelt parancsára (486. sz.) – melyet a Debreczen-i Eottves Jeromost (c) képviselő 
Teowiss-i Mezaros Demeter (h) által vettek kézhez – kihallgatták a nevezett Mezaros Deme-
ter által előállított tanúkat. Colosmonostra-i néhai Barbely János (pr) özvegye: Zakmary 
Anna (h) ugyanazt vallotta, amit korábban a vajdai emberek: Balasffy Ambrus konventi 
requisitor és Horwat Imre (nobiles) nagyobb kancelláriai íródeák előtt. Az elmúlt böjtben, 
egy pénteki napon szálltak meg házánál a fejedelem darabontjai, velük volt a legény is, Deb-
reczeny Eottwes Jeromos. Debreczeny Eottwes Jánosné asszony Coloswar-ra ment eledelt 
szerezni, de a darabontok nem várták meg, hanem enni kezdtek, közben az asszony is vissza-
tért, és láncot vagy lakatot kért a tanútól, de azt ő nem tudott adni. Ezért a foglyot egy kam-
rácskába vitték, a lábán vas volt, kezén pedig tág „chincher”. Miközben a darabontok vacso-
ráztak, a legény szökni próbált, de észrevették, kezét, lábát összekötözték, „egy fat altal 
teonek az ina alatt, es ugy kinzottak rettenetes keppen, hogy az en gyermekimet chaknem 
mind el ewte az korsag”. A fát, amivel kínozták, a tanú elvette, és azt mondta, hogy az ő háza 
nem arra való, hogy abban embereket kínozzanak. Az asszony azt állította, hogy a legénynél 
400 Ft kell legyen, keressék meg nála, mire a darabontok bevitték a legényt a kamrába, ruhá-
it letépték, de csak leveleket találtak nála, „azokat ereos hit alatt eo maga nekik megh magia-
razta”. A pénzt tehát nem találták, mire az asszony azt állította, hogy bizonyára Coloswar-on 
Boncziday Gergely vagy Nagy Pál házánál hagyta, a legény pedig a lovat is tagadta. Ezért a 
darabontok meztelen ágyékára puskaport hintettek, és meg akarták gyújtani, de a tanú ezt 
megakadályozta. Végül az asszony „egy kis chomolyek” selymet talált a legénynél, „monda 
neki, aha eb beobay ez”, de a legény tagadta, mire még a leveleit is széttépték, és tovább kí-
nozták. Az előbbi tanú leánya, a Gyulafehérváron lakó Kanasia Györgynek (pr) a vajdai 
testőrgyalogok tizedesének (decurionis inter pedites pretorianos vestrae celsitudinis Albae 
Iuliae commorantis) felesége: Katalin (h) még azt is látta, hogy Lukács darabont a fogoly 
ruhájáról leszakított egy aranyozott gombot. (IX. 41r–42v)

489. 1585. június 6. (dom. p. Pentec.)
Doboca vármegye ispánjának, Zentelke-i Banfi losonczy Farkasnak (m) servitora: Zaycz Má-
tyás (e) a Gyalw (Colos vm) mezővárosbeli Szamos ucza-ban – Ispan Máté (n) és Teoreok 
Jakab (c) házainak szomszédságában – levő házát, minthogy a távolság miatt nem viselheti 
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gondját, és emiatt tart a rombadőlésétől, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 56 magyar 
Ft-ért és 20 Ft-ban számított két hordó borért, szavatosságot vállalva örök jogon eladta a 
Gyalw-i vár praefectusának: Kozarwary Mátyásnak (e). A házat korábban néhai Choma Már-
ton (pr) özvegye: Márta birtokolta, de mivel ő a méregkeverés bűnébe esett (ob crimen ador-
nationis toxici), azt az akkori erdélyi vajda, István lengyel király Karoly Istvánnak adomá-
nyozta. Utóbbi azt 120 Ft-ért eladta Kalmandi Istvánnak (n), aki a maga során 90 Ft-ért neki 
idegenítette el. (IX. 47r–48r)
Vö. 725. sz. — Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 700. sz.

490. 1585. június 22. (in arce nostra regia Pragensi, XXII. Junii)
II. Rudolf bizonyítja, hogy az István lengyel király által igényelt Zathmar és Nemethy mező-
városok és más jószágok ügyében, melyek örökös birtokokként (bona patrimonialia) a neve-
zett királyt és a Somlyo-i Bathory családot illetik meg, egyezség született, melynek értelmé-
ben Nagy Bania/Rivulus Dominarum-ot és tartozékait – ugyanazon a jogon, mely alapján 
[Báthory István] elődei Zathmar és Nemethy mezővárosokat bírták – ezenfelül Nagy Banya 
kiegészítéseként (in congruam compensationem seu supplementum dictae Nagy Banye) Za-
zar, Bozontha és Totfalu/Totfalw falvakat, Zynyer lerombolt vára tartozékaiból a Zynyervar-
allia/Zynyr varallia mezővárosban, Parlagh, Wywaros és Felseofalw falvakban levő részeket, 
valamint Buly/Bwly falvát István királynak és a Somlyo-i Bathory családból való törvényes 
örököseinek adta. Ugyanakkor a királyt és örököseit a korábbi egyezség értelmében – az arról 
kiállított jóváhagyó levelének megfelelően – a felsorolt jószágok, valamint azok jogainak, 
joghatóságainak, haszonvételeinek és bevételeinek birtokába helyezi. — Az oklevelet aláírá-
sával és magyar királyként használt pecsétjével erősíti meg. (XV. 258r–258v)
Ái a kolozsmonostori konvent 1607. október 30-án kelt oklevelében, amely szerint eredetijét a király, [Draskovich] 
György érsek és győri administrator, valamint Joó János titkár látta el kézjegyével. □ Közlés: Veress: Báthory leve-
lezése II. 303–304.

491. 1585. június 28. (in possessione Szagor, 28 napian Juniusnak)
Egresteo-i Darlaczy Ferenc és Bene-i Baxa Boldizsár Kekeolleo vármegyei nemesek bizo-
nyítják, hogy előttük megjelentek egyfelől vitézlő Szopor-i Giroti Benedek – felesége, Tar-
noci András leánya: Krisztina nevében –, másfelől néhai Tarnoczi Péter özvegye: Zagor-i 
Herenczeni Petronella, és az alábbi egyezséget kötötték. Ez utóbbi említett Tarnoczi Kriszti-
na kiházasításáért és tartásáért az elkövetkező Kisasszony napjára 100 Ft-ot és öt, hatvanas-
nál nem kisebb hordó bort ad Giroti Benedeknek úgy, hogy idén két hordóval, jövőre eggyel, 
három év múlva pedig újabb kettővel adjon, továbbá ugyanakkor visszaadja Krisztina asz-
szonynak az anyjától maradt ruháját, portékáját és ezüstmarháját, nevezetesen „egy veres 
kamoka szoknia buggios, egy szederies athlacz szoknia, egy fekete barsony hachoka, egy 
parta eo, agy aranias kupa, harom arany giwrw, egi fatiolka, harom eleokeoteo, harom torko-
lat, negy feokeoteo, egy ingval, egi eleokeoteofeo geongios, egi fedelke, egi szeold kamoka 
korszovagy, ket derekaly, harom fevaly, negy abrosz, negi lepedeo, negi kendeokezkeneo, egi 
lada, egi szekreny, hat eszjust kalan, egi serleg pohar”. Ha Petronella asszony az egyezséget 
megszegné, és az ingóságokat a nevezett határidőre nem adná át, akkor 400 Ft-on maradjon, 
mely összeget jószágain megvehetnek, ha pedig a másik fél szegné meg a szerződést, szintén 
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a nevezett összegen maradjon, és addig ne perelhessen, míg a pénzt le nem teszi. A levelet 
saját pecsétjükkel erősítették meg. (IX. 182r–182v)
Magyar nyelvű egyezséglevél protocollumba foglalt eredetije, amely a kiállítók gyűrűspecsétjeivel megerősítve 
kelt. Vö. 677. sz.

492. 1585. július 1. (f. V. p. Petri et Pauli)
Jeneo-i Dobokay István (e) tiltakozik amiatt, hogy bátyja (fr. c. natu maior): Doboka-i Dobo-
kay Imre (e) Jeneo-i (Doboca vm) birtokrészét és a Kis Zamos folyón épült ottani malmát 
vejének (genero), a gyulafehérvári (Albensis) vár udvarbírájának: Thamasfalwa-i Thamas-
falwy Miklósnak (e) elidegenítette. Ezért tiltja testvérét a jószág elidegenítésétől, Tha-
masffalwy Miklóst pedig annak megszerzésétől. (IX. 44v–45r)

493. 1585. július 4. (dom. IV. p. Trinit.)
Magiar Gorbo-i néhai Szakach/Zakach Imre (e) fi a: István – öccse (fr. natu minoris): Zakach 
Imre terhével is – vallotta, hogy jóllehet Magiar Gorbo birtokáról Coloswar városába szökött 
jobbágyát, Gorbo-i néhai Miko Bereck (Briccii) fi át: Gergelyt (pr) a vajda parancslevelével, 
az országgyűlési végzések (juxta articulorum nobilium regnicolarum) értelmében birtokára 
vissza akarta hozni, de az különféle ürügyekkel őt mindig elkerülte, ezért részint jobbágya 
rendíthetetlensége miatt, részint fogott bírák, főként pedig jobbágyának rokona (fr. generatio-
nalis): Coloswar-i Zekeres, másként Zabo János (c) közbenjárására és ez utóbbi által letett 29 
magyar Ft fejében említett Miko Gergelyt és utódait a jobbágyi szolgáltatások terhe alól, 
szavatosság vállallása mellett örökre szólóan felmenti. (XV. 18v utáni számozatlan lapokon)

494. 1585. július 6. (in Alba Iulia, VI. Julii)
Somlio-i Bathori Zsigmond, hogy a közterhek viselésén könnyítsen, Zekelyvasarhely/Zekeli-
vasarhely mezőváros mind nemes, mind más rendű lakosainak szeptember 29-e (Michaelis 
arch.) és április 24-e (Georgii mart.) között megtiltja az idegen bornak akár saját célra, akár 
nyerészkedés érdekében való behozatalát. Ezen időszakban mindenki a mezőváros szőlőhe-
gyein termett borral kell megelégedjen, ennek elteltével viszont bárki behozhat és mérhet 
bort, és azzal szabadon kereskedhet. Ha viszont valaki behozott borát április 24-től szeptem-
ber 29-ig nem tudná eladni, akkor még november 19-ig (usque Sanctae Elizabethae, XIX. 
Novembris) azt értékesítheti és kimérheti, de az óborba ne keverjen mustot (ne vino veteri 
mustum misceat). Ha pedig terméketlen időkben a mezőváros szőlőhegyeiről túl kevés bor 
jutna, a bíró és az esküdtek megvizsgálnak minden borpincét, és ha nem találnak többet tíz 
hordó bornál, közhírré tehetik, hogy mindenkinek szabad kívülről bort behozni, de azt nem 
adhatják el, míg el nem használták az említett tíz hordónyit. Amikor viszont ő vagy utódjai 
országgyűlést tartva vagy más okból a mezővárosba utaznak és ott tartózkodnak, a bíró és az 
esküdtek behozathatnak bort a település hasznára (in rationem et usum publicum oppidi), de 
a magánosok ezt nem tehetik. A szabályok megszegőit, illetve azokat, akik a tiltott időszak-
ban bort hoznak be, azzal büntetik, hogy pincéikben és házaikban az ilyen bort lefoglalják, és 
azokat az egyházfi  (aeditus) kezéhez adják, hogy az a mezőváros iskolájában tanulók szük-
ségleteire fordítsa, majd erről számoljon el a mezővárosnak. — Az oklevelet függőpecsétjé-
vel erősíti meg. (XXII. 81v–83r)
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Farkas kancellár látta el kézjegyével. □ Közlés: Simon: Privilegiile 249–250. □ Regeszta: Oklevélkiállítás 24. sz.

495. 1585. július 14. (f. IV. p. Margaretae)
Coloswar-i néhai Bachy György (c) fi a: János (h) és felesége, Igiarto Mihály (n, c) vajdai 
aranykamarás (auricamerarius) leánya: Sára gyámjukként és minden perükben ügyvédként a 
nevezett Igiarto Mihályt jelölik meg. (IX. 45r–45v)

496. 1585. július 23. (f. VI. p. Mariae Magd.)
Cheztwe-i Miske András (n) Moch-i (Colos vm) részbirtokát haszonvételeivel és tartozékai-
val együtt, szavatosságot vállalva örökösen elcseréli Gyeke-i Wesseleny Gáspárral (e) ennek 
Welker-i (Colos vm) Alard rez-nek nevezett jószágáért és 300 magyar Ft értékkülönbözetért. 
Miske a cserére részben azért kényszerült, mert így vissza tudja váltani szétszórt és idegenek 
kezén levő birtokait, kijavíthatja Cheztwe-i nemesi kúriáját, részben pedig azért, mert Moch-i 
jószága távol lévén, a szomszédok, valamint atyafi ai jogtalanságokat elkövetve erdeit pusztí-
tották, szántóföldjeit, rétjeit és jobbágyait pedig elidegenítették. (IX. 46v–47r)
Báthory Zsigmond által kiállított ái-a: Kornis cs. lt., 1. sorozat, nr. 160.

497. 1585. augusztus 17. (f. III. a. Steph. reg.)
Zerdahely-i néhai Eoz János fi a: János (n) vallotta, hogy katonáskodás céljából (caussa mili-
tiae exercendae) Horvátországba (Croatiam) indul, ezért, hogy költségeit fedezni tudja, a 
hiteleshelyen Doba-i Nagy Máté (n) által képviselt Sarmasag-i Sarmasagy Miklóstól (e) 100 
magyar Ft-ot kért kölcsön, melynek fejében a hadból való visszatéréséig Babon és Almas 
(Colos vm) birtokbeli részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt nála kötötte le. Sar-
masagy mindaddig beszedheti eme jószágok hasznát, míg a 100 Ft-ja megtérül, ezután a 
birtokokat a hadból visszatért Eoz Jánosnak tartozik visszaadni, ha pedig a nevezett összeg 
Eoz hazajöveteléig nem térül meg, az köteles lesz a maradékot pénzben lefi zetni. Ha Eoz a 
hadban elesne, a jószágok Sarmasagynál maradnak. (IX. 48r–48v)
A lapszélen: Nondum extradatae.

498. 1585. szeptember 6. (f. II. a. Nat. Mariae)
Fodorhaza-i Czompo/Compo Sebestyén (n), minthogy öregségére minden segítség nélkül 
maradt, ezért, hogy fenntarthassa magát a mostani nagy drágaság idején, a jelenleg kezén 
levő Bos (Colos vm) birtokbeli részét, továbbá ugyanott azt a birtokrészt, mely jog szerint őt 
illeti meg, de most néhai Czompo Mátyásnak (n) feleségétől: néhai [!] Somay Katalintól (g) 
született leánya: Zsuzsanna (n) gyámjának – Somay Katalin jelenlegi férjének – Myskolchy 
Lukács (e) deáknak birtokában van, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szavatossá-
got vállalva 110 Ft-ért örök jogon eladta a Colos-i sókamara kamarásának (camerario salis 
camerae): Kyde-i Illyessy Gáspárnak (e), magtalán halála esetére testvérének (fr. cout): Ily-
lyessy Mártonnak úgy, hogy az említett Gáspár saját költségén kell visszaszerezze a nevezett 
gyermek vagy gyámja kezén levő birtokrészt. (IX. 99v–100r)
Vö. 703. sz.
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499. 1585. szeptember 30. (II. d. iuramentalis depositionis)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy – Bathory Zsigmond erdélyi vajda 1585. 
március 25-én kelt parancsára (477. sz.) – szeptember 29-én (in Michaelis) Kalotazentki-
raly-i Espan Péter (n) eskütársaival, úgymint Chomafaya-i Fodorhazy Lénárddal és Colos 
vármegye alszolgabírájával: Nagy Meriggio-i Karandi Mátyással (nobiles) együtt letette az 
esküt arról, hogy nem támadta meg a felperesek nemesi udvarházát, és őket nem gyalázta 
(neque enormibus vituperiis easdem actrices affecisset). A vajda ítéletlevelét pecsétfővel (ca-
pite sigilli) megerősítve visszaadták. (IX. 49r–49v)

500. 1585. október 6. (f. IV. p. Francisci)
Kereztzeg-i néhai Chaky Miklósnak (m) feleségétől, néhai Telegdi Zsófi ától (g) született fi ai: 
Gergely és Mátyás (egregii), Som-i néhai Lonyay Péter (e) fi a: Albert, Hwzt vára kapitánya 
– a nevezett néhai Lonyay Péter gyermekei: Istwanffy Magdolna, Ferenc, a kiskorú Dorottya, 
néhai Ibrany Ferenc (e) özvegye: Krisztina, továbbá Rosal-i néhai Kwn Lászlónak feleségé-
től, említett Lonyay Péter leányától: néhai Zsófi ától született leányai: Wylaki Mihályné Bor-
bála és a kiskorú Kwn Magdolna nevében is –, továbbá Albes-i Zolyomy Tamás (e) – neve-
zett néhai Chaky Miklós és felesége, Telegdi Zsófi a leányai, úgymint saját felesége: Katalin 
és néhai Mihály deák özvegye: Anna nevében –, valamint Bochkay István servitora: Zakma-
ry János – néhai Warkwch Tamásnak (m) feleségétől, néhai Telegdi Katalintól (g) született 
fi a: néhai Miklós (m) kiskorú fi a: Warkwch György (m), úgyszintén néhai Garda György (e) 
és felesége, néhai Telegdi Erzsébet kiskorú leánya: Erzsébet nevében – vallották, hogy az 
elmúlt napokon nevezett néhai Lonyay Péter leánya, Telegd-i néhai Telegdi Miklós (m) öz-
vegye: néhai Klára (g) végrendeletet tett, melynek végrehajtóiként Sombor-i Sombory Lász-
ló tanácsurat, az erdélyi tizedek bérlőjét és Kereki-i Bochkay Istvánt (magnifi ci) jelölte meg, 
akik a Magyarországi részeken (in partibus Hungariae) végakaratát végrehajtották, most pe-
dig – Sombory László személyesen, Bochkay pedig Frater Pál (e) által – sértetlenül átadták 
ama zöld ládában őrzött arany- és ezüstpénzt, melyet a vajda aranykamarása (auricamerari-
us): Coloswar-i Bornemizza Gergely (c) őrzött. Ugyanakkor Chaki Gergely és Mátyás, Lo-
nyay Albert, Zolyomi Tamás és Zakmary János nyugtatták a nevezett Sombory Lászlót és 
Bochkayt az asszony végrendeletének hiánytalan végrehajtása felől. (IX. 54v–55r)

501. 1585. október 14. (f. V. a. Galli abb. et conf.)
Coloswar-i néhai Kachkan János (e) fi a: Kálmán vallotta, hogy mivel az elmúlt években, 
midőn Eger várában (in arce Agriensi) katonáskodott, néhány évre a török fogságába esett, 
ezért alkuja értelmében feje megváltásáért Zent Jog-i néhai Barbely Ferenc épületei mögötti 
házban levő ősi részét (portionem suam aviticam in domo posteriori aedium quondam Fran-
cisci Barbely), mely ház Coloswar főterén, Bechel András és néhai Sw[…] István házainak 
szomszédságában található, haszonvételeivel együtt szavatosság vállalása mellett 87 és fél 
magyar Ft-ért, örök jogon eladja atyafi ának (fr. suo generationali), Colosvar-i Gábor deák (e) 
vajdai konyhamesternek (magister culinae), akit a hiteleshelyen György deák (n) [kolozsmo-
nostori] requisitor képviselt. Ez utóbbi – szintén Gábor deák nevében – segélyként (in subsi-
dium) még 12 és fél Ft-ot is adott a helyszínen. (XV. 18v utáni számozatlan lapokon)
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502. 1585. október 18. (in Lucae ev.)
Felseo Balasfalwa-i Chereny Márton (e) servitora: Zekel Bertalan (n) – urának fi ai: Chereny 
László, Gábor és István nevében – tiltakozik amiatt, hogy néhai Szylvassy Andrásnak (e) 
feleségétől, néhai Jankaffy Magdolnától (g) született gyermekei: Szylvas-i Zylvassy Péter és 
János, valamint Zawa-i Almadi Gáspár (e) felesége: Szylvassy Zsófi a (g) bevezettették ma-
gukat néhai Koppany Péter fi a: néhai Gergely (e) Koppan, Chian, Indal, Pwztaegres, a Zar-
kad-i föld (terra Zarkadiensis) és Boldocz (Thorda vm) birtokbeli részeibe. Egyúttal tiltják 
eme jószágokba való iktatásukat. (IX. 49v–50r)
A keltezés előtt: Quaere hoc signum in schedulo. A cédula viszont feltehetően elveszett.

503. 1585. október 18. (in Lucae ev.)
Kereztzeg-i néhai Chaki László (m) özvegyének, Balas[si] Zsófi ának (m) servitora: Kalman-
di István (n) vallotta, hogy nemrég 93 magyar Ft-on zálogba vette Kiskapus-i Gereoffy Já-
nostól (e) azon Feyerd-i (Colos vm) birtokrészt haszonvételeivel és tartozékaival együtt, 
amely korábban Teore[ok] János (m) birtokában volt, úgymint öt lakott jobbágytelket – me-
lyeken Hegedeos István, Gunar István, Kis Máté, Bere[s] Márton és néhai Misko Balázs öz-
vegye: Katalin laknak –, továbbá egy puszta jobbágytelket a birtok végében, Fekete Fülöp 
(pr) házának szomszédságában. Ez tudomására jutott az ugyanott részjószággal rendelkező 
Doboca vármegyei ispánnak, Zentelke-i Banffi losonczi Farkasnak (m), aki a szomszédság 
jogán őt nem tűrte meg (jure annotatae vicinitatis portionatae pati noluisset), és részbirtoká-
ból az ország szokása szerint közbecsü által ki is rekeszthette volna (quem quidem Stepha-
num Kalmandi licet communi aestimatione, de regni consuetudine inde excludere et eycere 
potuisset), de részint irgalmasságból, részint mivel nem akar neki kárt okozni, Zaycz Mátyás 
(e) nevű familiárisa által letette a nevezett 93 Ft-ot. Az összeget Kalmandi kezéhez vette, 
azzal megelégedett, a jószágot pedig átengedte Banffi losonczi Farkasnak. (IX. 50r)
Eredetije: Bánffy cs. lt., I. sorozat, nr. 92.

504. 1585. október 21. (f. V. a. Sim. et Jud.)
Doboka-i Dobokay Imre és fi a: idősebb Ferenc (egregii) ama Jeneo (Doboka vm) birtokbeli 
zálogos rész felől, melynek birtokjoga Imrét illeti meg, és amely négy lakott jobbágytelekből 
és a Kis Zamos-on épült malomból áll, egyezséget kötnek Thamasfalva-i Thamasfalwy Mik-
lóssal (e), aki e jószágot saját pénzén, 180 magyar Ft-ért váltotta vissza a maga részére ide-
genek kezéből. Ennek értelmében Dobokay Imre és fi a a következő december 6-tól (a die 
festo beati Nicolai ep.) számított két évre, tehát 1587. december 6-ig a birtokot zálogként 
Thamasfalwy Miklósnak engedték át az említett malom jövedelmeinek felerészével együtt. 
E két év elteltével Thamasfalwy – miután a fent nevezett 180 Ft-ot átvette – haladék nélkül 
köteles lesz visszaadni a részbirtokot és a malmot, ha pedig az összeg felvételét megtagadná, 
Dobokay Imre e levél erejével visszafoglalhatja zálogos jószágát. (F15/63)
Vö. 492. sz.

505. 1585. október 22. (f. VI. p. Lucae ev.)
Előbb Szanchal-i néhai Swlyok Ferenc, majd Samsond-i néhai Keoreossy Miklós (egregii) 
özvegye, néhai Zentpali András (e) leánya: Anna (g) vallotta, hogy az elmúlt években férjé-
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nek, Keoreossy Miklósnak halálát követően a Zilag-i districtusból Erdélybe, húgához (s. c. 
natu minorem), Podwinnyay Lázár, Kemeny Ferenc, legutóbb Chereny Pál (egregii) özve-
gyéhez: Zentpali Erzsébethez (g) költözött (ex districtu Zilagiensi habitandi gratia in Transyl-
vaniam commigrasset), aki Hydalmas, Ugrocz és Felegregy (Doboka vm) birtokbeli ősi ré-
szeit, hogy fenntarthassa magát, élete végéig neki engedte át, és azokat Anna asszony jelenleg 
is bírja. Habár e jótéteményéért eddig sem maradt hálátlan, minthogy akár az általa szerzett, 
akár a férjeitől neki maradt javaiból húgát mindig kisegítette, most halála esetére összes – 
özvegysége alatt szerzett vagy férjeitől maradt – ingóságát is örökösen neki vallja, kizárva 
rokonait az osztozásból. Ugyanakkor kiköti, hogy a neki életére szólóan átadott fenti három 
részbirtokot halála után Erzsébet vegye kezéhez, ősi jószágait pedig egyenlően osszák szét 
húga és többi atyafi ai között. Cserében Erzsébet biztosította nővérét arról, hogy élete végéig 
minden jószágában, valamint a Mochin-i (Colos vm) és AlsoBalasfalwa-i (Doboca vm) ne-
mesi udvarházaiban vele közösen birtokolhat és lakhat, úgyszintén jobbágyaival és más alá-
vetettjeivel is egyenlő mértékben rendelkezhet. (IX. 55r–56r)

506. 1585. október 27. (f. IV. a. Sim. et Jud.)
Keresd-i ifjabb Bethlen György (e) tiltakozik amiatt, hogy az őt illető jószágok mások kezén 
vannak, nevezetesen Zentelke-i Banffi losonczy Farkas (m) bírja Bethlen mezővárost és az 
ottani nemesi udvarházat, továbbá Omlasallya, Karachontelke, Malom, Fewge, Beod, Arpas-
to (in Zolnok Interiori), Ench (Doboca vm), Bozzas és Ketel (Colos vm) birtokokat, Chani 
Gáspár (e) a Bethlen Miklós által lekötött Gogan-i (Kikelleo vm) jószágot, Zentersebet-i 
néhai More Gábor (e) özvegye: Lazar Orsolya (n) pedig Bwn (Kikelleo vm) birtok határában 
bizonyos réteket és szántókat tart a kezében. Szintén eme birtok határában más földjei Sard-i 
Janko Balázs (e) kezénél vannak, és ugyanott két szigetet Hallerkeo-i Haller Gábor (e) bír, 
Macho, Plop és Brette (Hunyad vm) nevű birtokait a Kendefi -ek és osztályos atyafi aik, Bor-
go-t (in Zolnok Interiori) pedig Beszterce városa (civitas Bistriciensis) birtokolják. Ezért 
tiltja a nevezetteket ezen jószágok haszonélvezetétől és a maguk részére való iktatásuktól. 
(IX. 50v)

507. [1585.] október 28. (in Coloswar, f. VI. [!], in festo Sim. et Jud.)
Somlio-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda ítéletlevelével elrendeli, hogy Nagy István a ko-
lozsmonostori konvent előtt hatodmagával tegyen esküt [bizonyos 1000 Ft-ot érő ingóságok-
ról]. (IX. 57v)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1585. november 30-án kelt oklevelében (523. sz.).

508. 1585. november 2. (f. III. p. Omn. sanct.)
Egyfelől Zawa-i Almadi Gáspár (e), másfelől Zent Egyed-i Botos András (n) megújítják 
1579. április 10-én kötött egyezségüket (184. sz.). Ennek értelmében Botos András Zilke-
rek-i (in cottu Zolnok Interiori) ama örökölt jószágát, melyet korábban néhai Porkolab Amb-
rus (n) özvegye: Ágnes (n) bírt, jelenleg pedig Reod-i Somlyay Gáspár (e) birtokol, haszon-
vételeivel és tartozékaival együtt 17 magyar Ft-ért – melyből hármat már kézhez vett – elad-
ja a nevezett Almadi Gáspárnak, aki a jószágot saját költségén visszaszerzi, majd a maradék 
14 Ft-ot is kifi zeti. Ugyanakkor – 100 magyar Ft kötés terhe alatt – Almadi saját Zilkerek-i 
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részjószágán egy szobából, pitwar-ból (stubam) és borospincéből álló házat épít Botos részé-
re, és a házhoz ugyanannyi szántót, kaszálót és erdőt rendel, amennyi a telekkel járt. Emellett 
Almadi egy paripa-t (equum gradarium) is ad, Botos pedig szintén 100 Ft kötés alatt ígérte, 
hogy a birtok visszaszerzéséhez szükséges okleveleket Almadi kezéhez adja. (IX. 52v–53v)
A lapszélen: Nondum extradatae.

509. 1585. november 2. (f. III. p. Omn. sanct.)
Bagion-i Somogy, másként Pap János (n) – nővére (s. c. natu maioris), Ambrus pap (sacer-
dos) felesége: Borbála (n) nevében és terhével is – azon Zilkerek (in cottu Zolnok Interiori) 
birtokbeli részét, amelyet egykor néhai Porkolab Ambrus (n) özvegye: Ágnes (n) bírt, most 
pedig Reod-i Somlyay Gáspár (e) kezénél van, és amely öröklés jogán őt és említett nővérét 
illeti meg, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 24 magyar Ft-ért eladja Zawa-i Almadi 
Gáspárnak (e) és örököseinek. Almadi Gáspár kötelezte magát, hogy a birtokrészt saját költ-
ségén visszapereli Somlyay Gáspártól, és ha a jószágot megkapta, a 24 Ft-ot visszaadja So-
mogy Jánosnak, ellenkező esetben 50 magyar Ft-on marasztalódjék el, mely összeget So-
mogy ezen levél erejével jobbágyain vegyen meg. (IX. 53v–54v)

510. 1585. november 4. (f. V. p. Omn. sanct.)
Thorda vármegye szolgabírája: Felseo Jara-i Lupsay János (e) vallotta, hogy az elmúlt évek-
ben a hiteleshelyen az anyósát (socer), Magyar Gorbo-i néhai Zakach Imre (e) özvegyét: 
Haczoki Annát (g) képviselő gyulafehérvári (de Alba Iulia) Don Pál (e) vajdai familiáris nála 
kötötte le 16 magyar Ft-on Bos-i (Colos vm) ama jobbágytelkét, melyen akkor az asszony 
román (Valachus) jobbágya: Rwzz Kurtyan lakott. A nevezett jobbágy halála után a telekre 
saját jobbágyát: Gaurila Firca-t költöztette, de őt – mint örökös jobbágyát – a jószág vissza-
váltásával elviszi, visszaengedi ellenben Rwzz Kwrtyan Grozan nevű fi át. Ugyanakkor Don 
Pál a zálogösszeget átadta Lupsay Jánosnak, aki a telket az említett Grozan nevű jobbággyal 
visszaengedte és vallotta, hogy az asszony más jobbágya nincs nála. Egyúttal kijelentette, 
hogy ha a telek eladó lesz, azt nem engedi idegen kezére jutni. (IX. 17r–17v)

511. 1585. november 4. (f. V. p. Omn. sanct.)
Egyfelől Kendi Farkas, másfelől felesége, Kemend-i néhai Kemendi Jánosnak (e) feleségé-
től, Gereomonostra-i néhai Kemeny Péter (e) leányától: néhai Erzsébettől (g) született leá-
nya: Kemendi Borbála (g) – gyermektelenek lévén – az alábbi egyezséget kötik. Kendi Far-
kas, tekintettel Kemendi Borbála szolgálataira, házastársi szeretetére és arra, hogy 
ingóságait, készpénzét, ezüstneműit feleségével együtt szerezte, halála esetére a Coloswar 
városában némely – felesége által jól ismert – személyektől behajtandó 1000 magyar Ft adós-
ságát és az arra vonatkozó adósleveleket, továbbá minden birtokjogát, nevezetesen Lona 
birtokbeli részét és az ottani nemesi udvarházát, Valazwt-i, Borsa-i, Badok-i (Doboka vm) és 
Erdeohat-i (in cottu Zolnok Interiori) jószágait haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 
1000 arany Ft-on feleségénél inskribálja, arra az időre, amíg az ő nevét viseli. Özvegyét 
atyafi ai csak a fenti összeg lefi zetésével rekeszthetik ki a felsorolt birtokokból. A maga részé-
ről Kemendi Borbála, tekintettel arra, hogy férje az ő mások kezénél levő birtokjogait saját 
költségén visszaszerezte, halála esetére Pokafalwa, Kiskereki, Nagykereki (in cottu AlbTr) 

1585. október 27. – 1585. november 4.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei176

birtokbeli anyai jószágait 600 magyar Ft-on, atyai birtokait, nevezetesen Kemend, Banpatak, 
Weremaga, Arany, Rapolt, Pewskencz, Totfalw, Gyortianos, Kitid, Borsolod, Kalan, Szacczal, 
Nagy Oklos, Kis Oklos, Nadas, Kisdenk, Nagydenk, Varastivara és Costes (Huniad vm), 
valamint Szentkiraly és Monyorokerek (Colos vm) birtokbeli részeit az ottani nemesi udvar-
házakkal, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt pedig 1000 magyar arany Ft-on életére 
szólóan férjénél köti le (inscripsit et legavit). Férjét rokonai a nevezett anyai birtokokból a 
600 Ft, az apai jószágokból pedig az 1000 arany lefi zetésével rekeszthetik ki. Végül kikötik, 
hogy Kendi Farkas a nála inskribált anyai jószágokat nem idegenítheti el 600 Ft-nál nagyobb 
összegért. (IX. 51v–52r)
A bejegyzés eleje hiányzik.

512. 1585. november 5. (f. VI. p. Omn. sanct.)
Omboz-i néhai idősebb Ombozy Miklós fi a: néhai Gáspár (e) fi a: István (n) tiltakozik amiatt, 
hogy apja 1550. április 9-én egyezséget kötött (34. sz.) atyai jószágairól idősebb Ombozy 
Miklós fi a: János fi a: néhai Miklóssal (e). Ugyanakkor – mivel a szerződés megkötésekor 
még nem volt teljeskorú – az örökösödési jogát sértő egyezséget semmisnek nyilvánítja, 
tiltva nevezett Zowat-i néhai ifjabb Ombozy Miklós fi ait: Györgyöt, Jánost és Miklóst, Om-
boz-i Kemeny Lászlót és Jánost, valamint Haporton-i Forro Jánost (egregii) ezen jószágok 
megszerzésétől. (IX. 52v)

513. [1585.] november 10. (f. IV., in prof. Martini ep.)
Coloswar-on október 25-i kezdettel tartott terminuson (instante videlicet termino celebratio-
nis judiciorum octavi diei festi beati Lucae ev.) kelt, eskütételt elrendelő ítéletlevél Sombory 
László (m) tanácsúr és erdélyi tizedarendátor, továbbá Sombor-i Sombori János és István 
(egregii) felpereseknek Doboka-i Dobokay Farkas (e) alperes elleni ügyében, ez utóbbinak 
1586. január 6-án (in Epiph.) a hiteleshelyen (coram nobis in dicta sacristia beatae Mariae 
virginis) tartandó eskütételéről. (IX. 61v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. január 7-én kelt oklevelében (529. sz.).

514. 1585. november 11. (in Martini ep.)
Nagy Eoskeoleo-i Eordeog Ferenc (e), hogy le tudja tenni a Nagy Eoskeoleo-i Valkay Miklós 
(e) ellen elkövetett visszaűzés díját (depositionem oneris repulsionis), Zentkatholna-i (Dobo-
ca vm) részbirtokát, nevezetesen ama négy jobbágytelkét, melyeken Trinko Mihai és fi ai, 
Trinko Ilie, Karachon Luca és Nemes György laknak, továbbá egy puszta jobbágytelkét ha-
szonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 74 magyar Ft-on leköti a hiteleshelyen Doboca vár-
megye alispánja: Panczelcheh-i Baad, másként Vajda Ştefan (e) által képviselt Zentelke-i 
Banffi losonczy Farkasnál (m), Doboca vármegye ispánjánál. Eordeog Ferenc a zálogosítás 
idejére szavatosságot vállalt, kikötve, hogy a zálogösszeggel ő és örökösei eme jószágot 
bármikor visszaválthatják. (IX. 60r–60v)

515. 1585. november 14. (dom. p. Martini ep.)
Előbb néhai Lepseny Miklós, majd Horwat János (egregii) özvegye: Zent Marton Machkas-
sa-i Machkassy Ilona, valamint leánya, Szazsombor-i néhai Zekel Illés (e) özvegye, jelenleg 
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Thamasffalwa-i Thamasffalwy Dénes (e) felesége: Lepseny Anna (g) – Ilona asszony első 
férjétől született fi ának: Lepseny Istvánnak, továbbá második férjétől való fi ainak: Horwat 
Gáspárnak, Miklósnak és Györgynek nevében is – tekintettel hűséges szolgálataira, melyeket 
Ilona asszony özvegysége óta jószágainak igazgatásában és védelmében, úgyszintén perei-
nek vitelében tanúsított, Zentmartonmachkassa birtok (Colos vm) végében, egyfelől a Feyerd 
felé tartó országút (via regia), másfelől Zent Marton Machkassa-i Machkassy Boldizsár (n) 
szántóföldjeinek szomszédságában levő telküket vagy házukat az udvarral együtt (sessionem 
seu domum suam simul cum curia), melynek határai kelet felől a Zentkerezt arka nevű patak, 
nyugat felől pedig a Zenteltkwt arka nevű patak, továbbá öt szántóföldet – kettőt a Fel-
jaro-ban, Nadassy János és Koda Gáspár (nobiles) földjei mellett, kettőt a Nyres nevű fordu-
lóban, Chepegeomachkas határa és Ilona asszony jobbágya: Vas Péter földje mellett, egyet 
pedig a Keowespad-on, Koda Gáspár és More Márton (pr) földjei szomszédságában – úgy-
szintén egy kaszálót a Besepada-n Machkassy Boldizsár és Zekely János (nobiles) kaszálói 
mellett – mely miatt perben állnak Machkassy Boldizsárral, de midőn az kezükhöz kerül, 
szintén átadják – szavatosság vállalása mellett 300 magyar Ft-on Zentmarton Machkassa-i 
Machkassy Gábornál (n) és örököseinél inskribálják. Ugyanakkor Machkassy Gábor kötelezi 
magát, hogy méltányos bérért élete végéig fogja szolgálni Ilona asszonyt, és sem ügyvéd-
ként, sem felperesként nem lép fel az asszony és örökösei elleni perekben, kivéve a testvérei 
(fr. carnalium) ügyeit (nec cuique se in caussarum prosecutionibus contra dictam dominam 
Helenam, vel ipsius haeredes, demtis fratrum suorum carnalium caussis, quorum necessitati 
de jure naturae adesse teneretur, se procuratorem actoremque addicturum). A jószágot az 
asszony gyermekei vagy örökösei csak az említett 300 magyar Ft lefi zetésével és mindenféle 
becsü kizárásával válthatják vissza úgy, hogy az esetleges építkezések értékét is megtérítik. 
(IX. 37r–37v)
Töredékes bejegyzés. Ugyanez a szöveg megtalálható a IX. 42v–43v-on is, de ennek keltezése 1585. április 17.

516. 1585. november 14. (dom. p. Martini ep.)
Thamasfalwa-i Thamasfalwy Dénes (e) a feleségének, néhai Lepseny Miklós (e) és felesége: 
Machkassy Ilona (g) leányának: Lepseny Annának (g), korábban Szaz Sombor-i néhai Zekel 
Illés (e) özvegyének jótéteményeiért, nevezetesen azért, mert az ő javaiból élt, készpénzét, 
ezüst- és aranyneműit, jószágainak jövedelmeit saját Thamasfalwa-i (Colos vm) lakóházának 
felépítésére és e részbirtokért Zarwaskend-i Sibrik Györggyel (g) a vajda ítélőszékén folyta-
tott perére költötte, említett Thamasfalwa-i, továbbá Topa és Valko (Colos vm) birtokbeli 
részeit 500 Ft-on, azon Banika-i (Doboca vm) részbirtokát pedig, melyet saját szolgálataival 
szerzett Wyfalw-i (Bihor vm) jószágáért kapott cserébe Kereztzeg-i néhai Chaki László (m) 
özvegyétől: Balassa Zsófi ától (g, m) és fi ától: Chaki Istvántól, magszakadása esetére 1000 
magyar Ft-on említett Lepseny Annánál, annak halálával testvéreinél (fr. carnalibus): Hor-
wath Gáspárnál, Miklósnál, Györgynél és Lepseny Istvánnál inskribálja úgy, hogy atyafi ai 
csak a zálogösszeg letételével rekeszthetik ki őket e jószágokból. Ennek viszonzásául Lep-
seny Anna összes őt illető erdélyi anyai jószágából annyit, amennyi a fenti birtokrészekkel 
egyenértékű, élete végéig férjénél kötött le említett édesanyja, valamint Horwath Gáspár és 
Miklós nevű testvérei jelenlétében és azok ellentmondása nélkül. (IX. 126v–127v)
A cím mellett: Extradatae.
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517. 1585. november 15. (f. II. p. Martini ep.)
Klopothya László (n) tiltakozik amiatt, hogy atyafi a (fr): Klopothia-i Klopothia János Klo-
pothia-i (Hwniad vm) részbirtokát és ottani nemesi udvarházuk fele részét Nyakazo Jánosnál 
(e) kötötte le, amiért tiltja nevezett rokonát a jószág elidegenítésétől, bárki mást pedig annak 
megszerzésétől. (IX. 56r)

518. 1585. november 16. (f. III. p. Martini ep.)
Az Abawywar vármegyei Georgy-i Georgy Pál (n) tiltakozik amiatt, hogy értesülései szerint 
Mathe-i ifjabb Kendi Ferenc (e) a jobbágyának: néhai Wermessy Antalnak (pr) meggyilkolá-
sa miatt arra készül, hogy törvényes eljárás nélkül, személyesen vagy familiárisai és jobbá-
gyai által az életére törjön. Minthogy ő nemes, készen áll arra, hogy Kendi Ferenc keresetére 
akár a vajda, akár a vármegye ítélőszékén vagy a nemesek udvarházaiban megfeleljen, és – 
ha úgy ítélik – a meggyilkolt Wermessy Antal homagiumát lefi zesse. (IX. 56v)

519. 1585. november 16. (in Coloswar, f. III. p. Briccii conf.)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda köztudományvételt elrendelő ítéletlevele, amely 
az október 25-én kezdődő terminuson (in termino celebrationis judiciorum octavi diei festi 
beati Lucae ev.) kelt Nagy Eskeleo-i Walkai Miklós (e) felperes és Nagy Eoskeoleo-i 
Eordeogh Ferenc (n) alperes részére. (IX. 66r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. február 11-én kelt oklevelében (535. sz.), amely szerint eredetije 
papírra írt zárt oklevél volt.

520. 1585. november 22. (f. II. a. Cath. virg.)
Zamosfalwa-i Mikola Pál (e) vallotta, hogy az elmúlt években Zamosfalwa birtokáról Colos 
mezővárosába szökött jobbágyát, néhai Keo, másként Zabo Ambrus (pr) fi át: Keo, másként 
Zabo Gáspárt (pr) vajdai parancslevéllel – az országgyűlés szökött jobbágyokra vonatkozó 
végzései értelmében – a mezőváros bírájától és esküdtjeitől kikérte, de azok per nélkül kiad-
ni nem akarták, amiért ez ügyben az ítélőszéken per folyt, és ítéletlevél is kelt. Ezért részint 
Márton deák konventi requisitor és Coloswar-i Bachy Péter (circumspecti) fogott bírák köz-
benjárására, részint mivel Colos-on lakó Mezaros János (c) 60 magyar Ft-ot fi zetett neki, 
említett jobbágyát örökre felmenti a jobbágyi szolgáltatások terhe alól. (XV. 18v utáni számo-
zatlan lapokon)

521. 1585. november 25. (in Cath. virg.)
Zentmarton Machkassa-i néhai Horwat János (e) fi a: Gáspár (e) mivel urával, Bathor-i And-
rás (r, ill) kardinálissal előbb Lengyelországba (Poloniam), majd Itáliába (in Italiam) utazik, 
hogy útiköltségeit fedezhesse, nővérétől (s. cout. natu maiore), előbb Szaz Sombor-i néhai 
Zekel Illés, majd [Thamasfalwa-i] néhai Thamasfalwy Dénes (egregii) özvegyétől: Lepseny 
Annától (g) 200 magyar Ft-ot kölcsönöz, melynek fejében zálogként leköti az országban 
bárhol levő összes részbirtokát haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt. Halála esetén 
Anna asszony addig bírhatja jószágait, amíg meg nem térítik neki a fenti zálogösszeget. (IX. 
56v–57r)
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522. 1585. november 25. (in Cath. virg.)
Zent Marton Machkassa-i Horwat Gáspár (e) servitora, Hozzwaza-i néhai Hozzwazay Ferenc 
fi a: Ferenc (n), minthogy famulusként urával együtt (una cum dicto domino suo in famulatu 
suo) előbb Lengyelországba (Poloniam), majd Itáliába (Italiam) kell utazzon, útiköltségei 
fedezésére 150 magyar Ft-ot kölcsönöz testvérbátyjától (fr. c. natu maiore): Hozzwazay Ist-
vántól (e), mely összegért leköti összes jószágát haszonvételeivel és tartozékaival együtt. 
(IX. 57r)

523. 1585. november 30. (in Andreae ap.)
Egyfelől Gyalw-i Nagy Benedek (e) és feleségétől, Petropolia-i néhai Horwat Tywkowitt 
Ferenc (e) leányától: néhai Erzsébettől (g) született fi a: Nagy István, másfelől Zeplak-i néhai 
Horwat Petrekowitt Miklós (e) fi a: Horwat János (e) – testvérei (s. couterinarum), Sarwar-i 
Orbay Lászlóné Katalin és Alcharnaton-i Domokos Domokosné Margit (generosae) nevében 
is – egyezséget kötnek ama régóta tartó perükben, amely az említett néhai Erzsébet, valamint 
Horwat János, Katalin és Margit között 1000 Ft-ot érő bizonyos ingóságok okán folyt, me-
lyeket – Erzsébet asszony állítása szerint – apja, Horwat Ferenc 250 Ft-on kötött le Horwat 
Miklósnál. A per Erzsébet halála után fi ára: Nagy Istvánra háramlott, aki – az [1585.] október 
28-án kelt ítéletlevél (507. sz.) értelmében – készen állott a mai napon az elzálogosított ingó-
ságokról esküt tenni, de fogott bírák útján kiegyeztek abban, hogy az esküt elengedik, Hor-
wat János pedig 1586. május 22-én (ad Pentec., juxta usum veteris calendarii), 750 Ft-os 
keresetéért (pro totali ipsius Stephani Nagy acquisitione) 515 magyar Ft-ot fi zet [a konvent-
nél] Nagy Istvánnak vagy halála esetén gyermekeinek. Ellenkező esetben Horwat János a 
kereset kétszeresén, nevezetesen 1500 Ft-on maradjon, melynek fejében említett Nagy Bene-
dek fi ának vagy annak halála esetén örököseinek vajdai levéllel az említett értékig foglalhat 
Horwat János bárhol levő jószágaiból, azok elégtelensége esetén pedig – a Hármaskönyvben 
megállapított becsü szerint (iuxta aestimationem Decreti Tripartito specifi catam) – ingósága-
iból is, és azokat ezen összeg kifi zetéséig kezüknél tarthatják. (IX. 57v–58r)
A szöveg tartalmi átiratként is fennmaradt a kolozsmonostori requisitorok 1586. május 22-én kelt oklevelében (552. 
sz.).

524. 1585. december 6. (f. II. p. Andreae ap.)
Magyar Reod-i néhai Nagy Miklós (n) leánya, Vlada Mátyás (n) felesége: Nagy Zsuzsanna 
(n) szükségeitől kényszerítve Magyar Reod (Colos vm) határában fekvő Keoz Bercz nevű 
erdejét (simul cum longitudine et latitudine, qua ipsa possedit), továbbá a település végében 
levő két lakatlan jobbágytelkét haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt örökösen elcseréli 
Reod-i néhai Czeh Mihálynak és testvéreinek: Magyar Reod-i Czeh Péternek és Miklósnak 
(egregii) a Reod-ről Georgfalwa felé menő út felett levő, Mogyoros nevű erdejéért és érték-
különbség címén a Czeh Miklós által testvérei nevében is kifi zetett 20 Ft-ért. A szerződést 
megszegő fél 100 Ft-on marad, melyet jószágain a másik fél vegyen meg. (IX. 59r–59v)

525. 1585. december 16. (f. V. p. Luciae virg.)
Keozeplak-i Kemery Kristóf (e) vallotta, hogy az elmúlt években [a konventi requisitorok 
előtt] a későbbi egyezkedésekig függőben hagyott és signaturában maradt (compositionem 
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quandam imperfectam in signatura saltem relictam, et ad ulteriorem ipsorum consultationem 
suspensam) szerződést kötött Nagy Eoskeoleo-i Walkay Miklóssal (e), amely szerint saját 
Kemer-i (Crazna vm) részbirtokát elcserélte Walkaynak Keozeplak, Zwtor és Nercze (Colos 
vm) birtokbeli részeivel. Most arra az esetre, ha a csere érvénybe lép, a nevezett Keozeplak-i, 
Zwthor-i és Nercze-i jószágokat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt jegyesének 
(sponsae), Zwthor-i Kowachi Péter (e) leányának: Orsolyának (g) vallja, ha pedig érvényte-
len marad, akkor magtalan halála esetére Kemer-i ősi részjószágát haszonvételeivel és tarto-
zékaival együtt 1000 magyar Ft-on említett feleségének inskribálja. Atyafi ai (fratres genera-
tionales) csak a nevezett összeggel rekeszthetik ki Orsolya asszonyt a felsorolt jószágokból. 
(IX. 58v–59r)
Eredetije: Kemény József gyűjt., nr. 112.

526. 1585. december 26. (Grodnae, XXVI. Decembris)
István lengyel király és Erdély fejedelme tudtul adja, hogy egyfelől az ország ellenségeivel 
szemben tanúsított katonai, másfelől udvarában teljesített szolgálataiért a magyar lovasok 
kapitányának és udvari emberének (aulici): Kalno-i Bornemyza Jánosnak (g) minden évben 
június 24-én (Ioan. bapt.) fi zetendő 1000 lengyel Ft fi zetséget (annuam pensionem) rendel az 
oroszországi vámok jövedelmeiből (de proventibus teloneorum nostrorum Prussiae [!]). Uta-
sítja Vhrowyecky Venceslaus alkamarást (succamerario) és Orzechwsky Pál pohárnokot (po-
cillatori), az oroszországi Chelmensia-i vámok prefectusait vagy administratorait (Chel-
mensibus teloneorum prefatorum nostrorum Russiae modernis et pro tempore existentibus 
prefectis seu administratoribus), hogy a kiutalt összeget az említett ünneptől kezdődően 
évenként hiánytalanul fi zessék ki, a királynak és a kincstárnak adandó számadásukban pedig 
azt tüntessék fel. (IX. 163v–164r)
Keretszöveg nélküli másolat a szövegkörnyezet alapján 1587-ből, amely szerint eredetijét István lengyel király és 
Ilmanuoski Kristóf látta el kézjegyével.

527. 1585.
A kolozsmonostori requisitorok Cong[…] Bálintnak Coloswar-on, a Közép utcában [?] levő 
házánál felveszik Hesdati Mártonnak a felesége által lejegyzett [?] magyar nyelvű végrende-
letét. Feyerdi Magdolna nevű feleségének, jegyruháján kívül hagy 50 arany Ft-ot, leányának, 
Om[bozi?] Kemeny Lászlóné Hesdati Erzsébetnek szintén annyit, melyből 18-at már koráb-
ban megadott. Úgyszintén feleségének hagyja Felseo Jara-i házánál levő öt asztag búzáját a 
mostani vetésekkel együtt. Azt a két „chomolek arany”-at, melyek közül „eggykbe arany 
goliobiskak vadnak”, és melyek közül egyik sem nyom egy girát, feleségére és leányára 
hagyja, a többi „ingo bingo marhay”-t pedig ugyancsak felesége kapja meg. (F15/63)
Szakadozott papíron.

528. 1586. január 5. (in vig. Epiph. dom.)
Dersse-i Dobokay Farkas (e) Menyeo-i Ramochay Istvánnak (e) ígért leánya: Anna kiházasí-
tására szánt költségei miatt december 25-ig (ad Nat. dom., iuxta supputationem veteris calen-
darii) törlesztendő 240 magyar Ft-ot kölcsönöz a Doboca vármegyei alispán: Panczelcheh-i 
Baad, másként Vajda Ştefan (e) által képviselt Zentelke-i Banffi losonczy Farkas (m) Doboca 



181

vármegyei ispántól. Ha a nevezett összeget a határnapig nem fi zetné vissza, akkor Banffi lo-
sonczy Farkas – jelen oklevél alapján – zálogként magának foglalhatja Romlotth-i (Doboca 
vm) részjószágát, nevezetesen ottani 22 lakott jobbágytelkét azok haszonvételeivel és tarto-
zékaival együtt, ha pedig ott mégsem lenne annyi jobbágy vagy telek, akkor azokat előbb 
Kekes-i, majd Nyarlo-i (Doboca vm) jószágaiból egészítse ki úgy, hogy 22 legyen. A részbir-
tokok lefoglalása esetére Dobokay szavatosságot vállalt, ha pedig e jószágokban Banffi lo-
sonczyt nem tudja megvédeni, akkor az a 240 Ft-ért más részbirtokokkal kárpótolhatja ma-
gát. (IX. 60v–61r)
Eredetije: Bánffy cs. lt., 2. reg., fasc. QQ, nr. 11.

529. 1586. január 7. (II. d. praemissae juramentalis depositionis)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
[1585.] november 10-én kelt parancsára (513. sz.) Dobokay Farkas január 6-án (in Epiph.) 
harmadmagával, nevezetesen Nagy Mereggyo-i Baad, másként Wayda Andreial és Martinnal 
(nobiles) együtt letette az előírt esküt, és magát teljesen ártatlannak vallotta. Nem tagadta 
viszont, hogy a Doboca vármegyei szolgabíróval, Dersse-i Komyathi Gáspárral (e) a felpere-
sek által jelzett időpont körül kiment Somrewwyfalw birtokhoz, ahol megmutatta a szolgabí-
rónak a Somrew Rethi nevű szénafűről lekaszált füvét, melyet a jobbágyok padlásaira és más 
helyekre gyűjtöttek, és amely miatt a felperesek pereltek (nihil aliud egisset, nisi quod dicto 
judicialium foenum in foeneto Somrew Rethi nuncupato et in actione prenotatarum actorum 
existentem defalcatum ac super tecta colonorum et alia loca eminentia exi[…] hinc inde ex-
pansum et stratum ostendisset, dicendo, hoc esse foenum ex dicto foeneto Somrew Rethi 
defalcatum), de ott senkit sem tiltott a fű lekaszálásától és használatától, nem gyalázkodott, 
nem fenyegetőzött akasztófával, [a jobbágyok közül] nem fogatott el ötöt, és nem verette 
meg őket, a levágott füvet fegyveres kézzel hatalmasul nem vitette el, sövényt nem vágatott 
le, és jobbágyok elfogását sem rendelte el, amint ezek a felperesek vádja szerint az eskütételt 
elrendelő oklevélben szerepelnek. A felperesek jelen levő ügyvédje: Trausnerus Lukács (n) 
tiltakozott, kijelentve, hogy ezek után tekintsenek el a felperesek eskütételétől [?]. Az eskü-
tételt elrendelő ítéletlevelet pecsétfővel megerősítve a feleknek visszaadták. (IX. 61r–62r)

530. 1586. január 8. (sab. p. Epiph.)
Hydalmas-i Kantor János (e) fi a: Gáspár (n) – apja és testvérei (fr. carnales): Tamás, Gábor, 
Ferenc és Miklós (nobiles) nevében is – tiltja Samson-i néhai Keoreossy Miklós (e) özve-
gyét: Zentpali Annát (g) az öröklés jogon őket illető ama Felegregy-i és Hydalmas-i (Doboca 
vm) részbirtokok elidegenítésétől, melyek okán az említett asszony és Kantor János között 
per folyik. (IX. 63v–64r)

531. 1586. január 9. (dom. p. Epiph.)
Dersse-i Komyathi Mihály (n) minthogy a gabona mostani drágasága miatt (annonae carita-
te) egész családja nyomorog és éhezik, ezért Dersse birtok (Doboca vm) határában, Panczel-
cheh felől, a Derssepataka-n levő elhagyott malmát (molendinum suum desolatum) haszon-
vételeivel és tartozékaival, úgymint a malom körüli gat melleke-nek nevezett földdel (spacio 
terrae circa molendinum) és az épület fölött levő réttel együtt 80 magyar Ft-ért örök jogon 
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eladja Keobleos-i Theke Ferencnek (e), a Des-i sókamara praefectusának. Ha ő vagy örökö-
sei a birtoklást nem tudnák biztosítani, akkor Theke Ferenc vagy örökösei Komyathi Mihály 
Dersse-i birtokrészén – jelen oklevél alapján – tetszésük szerinti négy lakott jobbágytelket 
100 magyar Ft-on zálogként a maguk részére foglalhatnak, nem véve fi gyelembe az ellent-
mondást, tiltást, elűzést vagy egyéb perorvoslatot. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollum 233r–233v elkallódott lapja. □ Eredetije: Suky cs. lt., nr. 255.

532. 1586. január 13. (f. V. a. Anthonii conf.)
Nyreo Kálmán (c) Coloswar-i polgár, felesége: Pulacher Anna és fi a: Miklós vallották, hogy 
1579-ben 1200 arany Ft-ot és 100 tallért kértek kölcsön, mely összegért Coloswar főterén, 
egyfelől néhai Bezterczey György (c), másfelől a Szent Erzsébet ispotály házának (domus 
xenodochii) szomszédságában levő ama házukat, melyben jelenleg laknak, úgyszintén a fa-
lakon kívüli Magiar ucza sarkán levő csűröskertjüket (allodium seu horreum), továbbá ama 
gyümölcsösüket, amelyet a Híd kapun kívül (extra portam pontis vocatam), a Kis Szamos 
partján telepítettek, lekötötték a Coloswar-on lakó Bachmegyey Miklósnál (n). Ha Nyreo 
Kálmán, felesége és fi a a nevezett összeget 1587. február 28-ig (ad f. III. Carnisprivii) nem 
tudná megadni Bachmegyeynek vagy örököseinek, akkor utóbbiak a nevezett jószágokat zá-
logként maguknak foglalhatják. (IX. 77r–77v)

533. 1586. január 16. (dom. a. Antonii conf.)
Varza-i néhai Sandor György (n) leánya, Varsolcz-i néhai Feyerdi János (e) özvegye, jelenleg 
Varza-i Pandi Gábor (e) felesége: Sandor Anna (n) – fi a: Feyerdi Boldizsár nevében is – ama 
perükben, melyet nevezett Feyerdi János, az asszony és Boldizsár kezdett Coloswar-i Bakos 
András (c) felesége: Anna (h) ellen bizonyos pénzösszeg eltűnése okán, melyet ez utóbbi 
házában, egy ládában tartottak, fogott bírák által egyezséget kötnek. Ennek értelmében Ba-
kos Anna az elveszett pénzért 60 Ft-ot fi zetett Sandor Annának és fi ának, akik efelől nyugtat-
ták őt. (IX. 75r)

534. 1586. január 23. (dom. a. Conv. Pauli)
Dorozlo-i néhai Kerey Miklós (e) fi a: ifjú Kerey Bálint (n) anyjának, előbb néhai Kerey Mik-
lós, majd Bechkereki János, Bekes Farkas, végül pedig Andochy Lőrinc özvegyének: Miske 
Borbálának (n) a Maya-i (Maros zek) földekre és telkekre vonatkozó ama szerződését, me-
lyet néhai Georgy Pállal, Georgy Mihállyal, Maya-i Kowach Péterrel és Berekereztwr-i Kosa 
Mihállyal (agiles, primipilares), továbbá Maya-i Kowach László (n) feleségével: Dorottyával 
kötött, semmisnek nyilvánítja és visszavonja. (IX. 62r–62v)

535. 1586. február 11. (XVI. d. execut.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
köztudományvételt elrendelő 1585. november 16-i ítéletlevele (519. sz.) értelmében a mind-
két fél részére kiküldött vajdai ember, Hydalmas-i Kantor János (e) mellé konventi társukat 
(collegam nostrum conventualem), Coloswar-i György deákot rendelték tanúbizonyságul, 
akik [1586.] január 25-én (in conv. Pauli ap.) kiszálltak Nagy Eoskeoleo-re (Doboca vm), és 
ott a következő két napon elvégezték a közös vizsgálatot (communis inquisitio). Minthogy az 



183

alperes tanúvallatást elrendelő ítéletlevele különbözött a felperesétől abban, hogy az csak 
vajdai emberekhez szólt, a requisitorokhoz nem (forma litterarum adiudicatoriarum et attes-
tatoriarum annotati in causam atracti ab actoris litteris in eo dissensisset, quod solum vaivo-
dalibus, non etiam nobis requisitoribus eae sonuissent), ezért a felek megegyeztek, hogy a 
vizsgálatot a felperes oklevele szerint, tehát a [konventi] tanúbizonyság jelenlétében végez-
zék el. Ugyanakkor a [konvent] kiküldöttje tiltakozott, kijelentve, hogy egyik fél sem keres-
het perbeli kifogást a fenti egyezség okán. Ezek   után felvették a tanúk vallomásait az alperes 
részére arról, hogy amikor a felperes lemondott az alperes és annak jószágai feletti gyámság-
ról, akkor a peres földet is – melyen egykor szőlő lehetett – az alperes kezéhez engedte, és azt 
azóta nem birtokolta, vagy pedig – amint a felperes állítja – a peres föld, melyen erdő sarjadt, 
közös volt, ott saját jobbágya írtotta a szőlő helyét, ő is telepítette a szőlőt, és azt békében és 
ellentmondás nélkül bírta, amíg azt az alperes hatalmasul el nem foglalta. – Az alperes tanú-
inak vallomásai: Mogioro-i Bamffy Boldizsár (m) Borsa-n (Doboca vm) lakó offi cialisa és 
jobbágya: Trombitas Balázs (pr) a szőlőről semmit sem tudott, de emlékezett, hogy azon fe-
lül, „az ket oldalon” a Nagy erdeo-t Eordeog Ferenc neki és Borsa-i Nagy Bálintnak adta, de 
onnan „negy agasnal” többet nem vittek. A nevezett Bamffy Boldizsár ugyanott lakó job-
bágya, az említett Nagy Bálint (pr) megerősítette a fentieket, és hozzátette, hogy Eordeog 
Ferenc azért adta nekik a „darab erdeot”, mert „megh akarna irtatni”. Kis Eoskeoleo-i Som-
bori Márton (e) [Kis Eoskeoleo-i] jobbágya: Kuczis Pál (pr) tudta, hogy [Valkai] Miklós 
jobbágya: Beres Miklós irtotta ki azt a helyet, ahol a peres szőlő van, de néhány évvel azelőtt 
Eordeogh Ferenc jobbágya: Orban Albert kezdett ott irtani, de „nem engede Ferencz uram 
neki, hogy irchia”; a peres szőlő alatti szántóföld Eordeogh Ferencé. Keozeplak-i Kemeri 
Kristóf (n) Nagy Eoskeoleo-i jobbágya: Nagy Ambrus (pr) ezekhez még hozzátette, hogy ő 
is segített Beres Miklósnak, „kit mas nevel Unginak hittak”, fát vágni, ahol később a szőlőt 
telepítette; azon alul az oldalt dinnyével és lennel vetették be, később pedig, Eordeogh Fe-
renc béreseként ő is szántott az oldalban, a szőlőn alul. Arra is emlékezett, hogy Eordeogh 
Ferenc fát adott a Borsa-iaknak, mégpedig „mind az kett Bércz oldalt nekik atta vala”. Som-
bori Miklós (n) Kis Eoskeoleo-i jobbágya: More Miklós (pr) ehhez még hozzátette, hogy a 
szőlő alatti oldalon lencsét is vetettek. Nagy Eoskeoleo-i Eordeogh János (e) Doboca várme-
gyei ispán jobbágya: Eordeogkereztwr-i Gal Mihály (pr) szerint közös erdő volt azon a he-
lyen, ahol most a peres szőlő van, és azt a földet [Eordeogh] Ferenc hazajövetele után kezdte 
el szántani és birtokolni. Zent Lazlo-i néhai Kamuthi Balázs (e) özvegyének: ZentGeorgy 
Erzsébetnek (g) Adalin-i jobbágya: Lazar Jakab (pr) tudta, hogy a peres szőlőcskén alul 
Eordeogh Ferenc szántott, amióta megházasodott, de arról nem tudott, hogy „az kis helt, ahol 
az Valkai uram jobbagia chinalta a zeoleot”, birtokolta-e vagy sem. Hasonlóképpen vallottak 
a következő tanúk: Sombor-i László (m) mindkét fél részére valló Kis Eoskeoleo-i jobbágya: 
More Orbán (pr), Eordeog János Eordeoghkereztwr-i jobbágya: Pap Albert (pr), Zentelke-i 
Losonczi Banffi  Farkas (m) Zenthkatolna-i jobbágyai: Jacab György és Karaczion Luca és 
ugyanonnan Keobleos-i Teke Ferenc (e) jobbágya: Jacab Lőrinc (pr). – A felperes tanúinak 
vallomásai: Fodorhaza-i Ratoni Pál (n) szerint „vagion masfel eztendeie hogi Eordeogh Fe-
rencz hywata engemet vaida emberenek ide Nagy Eoskeoleore, hogy wallatnank arrol az 
darab peres feoldreol, az kis Bik oldala feleol, hogy ki kezdet volna ott eleob irtowant, Nagy 
Mathe, Fodorhazi nemes ember eois vaivodalis vala, az vallok ezt hozak be, hogy az it valo 
Orban Albirt, Eordeog Ferencz jobbagia kezdet volt irtani regen annak az alliaba, ki feleol 
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most Myklos wram perli Eordeog Ferenczet, es az ura, Eordeogh Ferencz nem engette volt 
neki hogy irchya, de mikor ez az vallatas vala, immar ez az Myklos uram jobbagia, Beres 
Miklos szeoleie ott wala, mert perbe valanak erette Myklos urammal, de en ezt bizonnial 
tudom, hogy ott a hellyen, ahol az szeoleo vagion, erdeo volt, s nagy oktalan fak voltak ben-
ne, kiket ki asot az Valkai Miklos uram jobbagia, Beres Miklos, es hogy meg irtotta, ugy 
wltette be szeoleofawal. Nem tudom kedig azt, ha keoz erdeo volte wagy mint volt, s hogy 
eltek. Azt sem tudom, ha ellenzette-e Ferencz uram azt az szeoleo epitest, sem az el foglala-
sat, hogy mikor foglalta volna el, hanem az el mult tavazzal, ZentGyeorgy nap taiba lattam, 
hogy be kerteltette Ferencz uram azt az darab feoldet, mind az ket feleol walo mellyeket az 
szeoleonek, s mind alolis, de Ferencz uram, mikor ott az feold szinen valank egy nihany ne-
mes emberekkel, mutogattia vala nekwnk az feoldet, azt monda, hogy eo az darab irtowany-
hoz nem zol, mywellje bator eo feleolle az Miklos uram iobbagia, de innet alol az eo feolde-
reol utat neki rea nem ad.” Fodorhaza-i Czompo Sebestyén (n), Doboca vármegye 
alszolgabírája ehhez hozzátette, hogy a peres szőlő helyén most is látszanak a fák „teorseo-
ki”, és vele tiltatta Eordeog Ferenc a peres földről Beres Miklóst. Chiomafaia-i Badoki Lász-
ló (n) vallotta, hogy a múlt nyáron Ratoni Pállal, Czompo Sebestyénnel és másokkal együtt 
küldték őket Valkai Miklós számára a peres helyre; látták a kerítést is, és ott volt Eordeog 
Ferenc is, aki kijelentette, hogy a szegény ember szőlőjéhez felülről, a Kis Bik felől ad utat. 
[Fodorhaza-i] Fodorhazi Bertalan (n) szerint is Beres Miklós irtotta a szőlőt a szabad erdőből, 
a tavaly pedig Eordeog Ferenc bekerítette, „mint egy aztalt ugian be foglala”, csak a végét 
hagyta szabadon. Amikor Eordeog Ferenc búzáját becsülték 300 Ft-ig Valkai iránti tartozásá-
ért, „tuttam, hogy Eordeogh Ferencz biria az mezeiet ide ala az szeoleon alol, mert buzaia 
vala benne, de annak eleotte ugy tudom, hogy mindeltigh keozfeold volt”. Nozaly-i Chyeffei 
János (e) offi ciálisa és jobbágya: Uyfalw-i Zabo Gergely (c) vallotta, „hogy Eordeogh Fe-
rencz kert volt teorwint Beres Myklosra, Valkai uram jobbagiara ez peres szeoleo feleol, 
mikor azert engemet hywatot volna Walkay uram, hogy en tegyek teorwint benne, mert eo 
maga hon nem vala, lewlwen teob teorwenteweokkel bizonsagra foga mind a ket fel, es Beres 
Myklos megh bizonytta, hogy soha ott a hellyen irotwan nem volt, hanem eo irtotta ki erdeo-
beol, vizontag Eordeog Ferenczis ki fogot wala, hogy eo irotwannia volna, de semit nem bi-
zonythata feleolle, s a teorwiny eoteot indebitan hagia, az masikat kedigh benne hagia a 
teor winy, de Eordeog Ferencz appellala warmegiere”. Thamasffalwa-i Thamasffalwi Miklós 
(e) Fodorhaza-i jobbágya: More János (pr) még hozzátette, hogy a peres földet Eordeog Fe-
renc „ugy foga be kertel, mint egy nywl halowal, chyak az felseo felet nem kertelte be”, a 
szőlőn alul, ahol „az eke megh iarhatta”, már Eordeog Ferenc apja, Eordeog János is szánta-
tott; a szőlő helyén pedig korábban közös erdő volt, melyet „megh my fodorhaziakis szaba-
don eltwk”. Dersse-i Komyathi Gáspár (e), Doboca vármegye szolgabírája tudott a Kis Bik 
oldalán levő szőlőhelyről, melyet Beres Miklós „begyepwlleot volt”, és emlékezett, hogy 
„akkor az ideobe Eordőgh Ferencznek buzaia vala ott a veolgieon, mind kett felé valo oldalan 
es a teribe, ahon megh zanthattak vala, es azokrolis az szantofeoldekreol valo kalongiakat 
Walkai Miklosnak beochywlleottwk vala”. Sombori László (m) Kis Oeskeoleo-i jobbágya: 
Marton Mihály (pr) emlékezett, hogy amikor becsülték Eordeog Ferenc búzáját, a szőlő 
„chyak vermelwe vala, nem kertelwe”. Zentgyeorgy Erzsébet Adalin-i jobbágya: Luca vajda 
(vaivoda de dicta Adalin) tudta, hogy „mikor meg erezte Eordeog Ferencznek az tutorsagot 
iozagawal egietembe Valkai uram, akkor ereztette kezebe az kis Bik oldali zanto feoldeketis, 
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ki vagion az peres szeoleo alat”, a határon levő erdők pedig mind közösek voltak. Ugyanazon 
asszonynak Adalin-i jobbágya: Biziges Luca (pr) emlékezett, hogy amikor maiorja volt Val-
kainak, és a juhokkal járt, akkor még ritkás erdő volt a szőlő helyén, „es keozfeold volt az 
mind ott a rend”. Hasonlóképpen vallottak, vagy az ügyről semmit nem tudtak: Fodorhaza-i 
Bihari András, Balassi János, Nagy Máté és Mihály (nobili), Soliomkeo-i Garazda Kristóf (e) 
Solyomkeo-i jobbágyai: Bokor János és Lazlo Gáspár (providi), Sombori Miklós Kis Eos-
keoleo-i jobbágya: Fekete Orbán (pr) és ugyanonnan Sombori László (m) jobbágyai: Szaz 
Máté és Nymet István, Lona-i Kendi Sándor (m) jobbágyai Zentkatolna-ról: Tyvadar Blasiu, 
Symon Ioan és ugyanonnan Bamffy Losonczy Farkas (m) jobbágya: Trinko Ilie (pr), vala-
mint Teke Ferenc jobbágya: Zeochy János (pr), Zentgyeorgy Erzsébet Adalin-i jobbágyai: 
Czigan, másként Gurzo Petru és Simon Gheorghe, Fodorhaza-ról Chyeffei János jobbágya: 
Makai Lőrinc és Bongart-i Pysthaki Lukács (n) jobbágya: Ratoni Balázs. (IX. 66r–69v)

536. 1586. február 17. (f. V. p. Valentini)
Moch-i néhai Chongor Imre (n) gyermeke: Péter gondviselőként (curator) apja apósának 
(socer): Palotka-i Orros Kelemennek (n) védelme alá helyezi magát. (IX. 63r–63v)

537. 1586. február 19. (sab. p. Valentini)
Valko-i Valkay András (e) ítélőszéki ülnök és felesége, Czegeo-i néhai Kecheti Menyhért (e) 
leánya: Zsófi a (n) Orozfaya és Nagynyulas (Colos vm) birtokbeli részeiket, melyek ősi jogon 
az asszonyt illetik meg, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 225 magyar Ft-on zálogba 
adják Fagaras vára praefectusának: Horwat Petretyewith (dictus) Kozmának (e), akit a hite-
leshelyen Zechy András (c) Coloswar-i aranyműves (aurifaber) képviselt. Ha a zálogba vevőt 
nem tudnák e birtokokban megoltalmazni, akkor az más, azonos értékű jószágaikkal kárpó-
tolhatja magát, és azokat a zálogösszeg kifi zetéséig bírhatja. (IX. 62v–63r)

538. [1586. február 24.?]
[A kolozsmonostori] requisitorok tudtul adják, hogy Colosvar-on lakó Thorda-i Ádám deák 
(e) kérésére, aki betegsége miatt nem tudott a hiteleshelyen megjelenni, február 24-én (f. V., 
seu in Matthiae ap.) Balasffi  Ambrus és Coloswar-i György deák (nobiles) requisitorok ki-
szálltak a köves betegségben szenvedő (in gravi morbo calculoso… decumbentem) nevezett 
Ádám deák Coloswar-i házához, és felvették tiltakozását. A közte és Kaczko-i Makzin Péter 
(n) között indult per fellebbezés útján a vajdai személyes jelenlét bírósága elé került (perso-
nalis praesentiae dicti illustrissimi principis Transylvaniae), melynek az október 25-én (oct. 
d. Lucae ev.) kezdődő terminuson hozott ítélete értelmében mindkét fél akaratából a mai 
napon tartandó közös tanúvallatás helyszínére, Dragia (in cottu Zolnok Interiori) birtokra 
kellett volna mennie, de elutazását a betegség megakadályozta. Minthogy a köztudományvé-
tel elmulasztása akarata ellenére történt, ez e perben kárára nem lehet. (IX. 73r)
Napi keltezését a tiltakozás napjának kelte valószínűsíti.

539. 1586. február 25. (f. VI. p. Matthiae ap.)
Nagymeriggio-i Karandi Mihály (n) Nagymeriggio-n (Colos vm) levő ama puszta jobbágy-
telek fele részét, amelynek másik felét Nagy Meriggio-i Mahwl Fărcaş (n) bírja, és amelynek 
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szomszédságában délről a birtok utcája, északról Karandi Mihály jobbágyának: Sewket Gál-
nak (pr) a háza, nyugatról pedig Baad Mihai veteményeskertje (hortus seminarius) található, 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt Nagymeriggio-i Baad, másként Vajda Mihainak (n) 
adja örök jogon. Cserében Baad Mihai köteles lesz őt ügyvédként tehetsége szerint megvé-
deni ama perében, melyet Gyroth-i néhai Baad, másként Vajda Petru (n) özvegye: Galaczy 
Márta (n) indított ellene férje meggyilkolása okán, megidézve őt a hamarosan kezdődő ter-
minus nyolcadnapjára (ad … terminum celebrationis judiciorum octavi diei dominicae Remi-
niscere) és fővesztését kérve. Karandi az átengedett féltelekért szavatosságot vállalt, és köte-
lezte magát, hogy a per során kelt leveleket saját pénzén váltja ki. (IX. 70r–70v)

540. 1586. március 4. (f. VI. p. Remin.)
Colos vármegye alszolgabírájának: Kezy-i Horwath Mátyásnak (n) Margit nevű feleségétől 
született fi a: Mihály – mely Margit asszony Nyres-i néhai Zekely Péternek (n) feleségétől, 
Zopor-i néhai idősebb Gyrothy János (e) leányától: néhai Klárától (n) született leánya: néhai 
Júlia (n) és néhai Eztyeny, másként Gyrothy Balázs (n) leánya – tiltakozik amiatt, hogy ne-
vezett néhai Gyrothy János fi a: néhai Benedek (e) Kezy-i (Colos vm) ősi jószágáról és többi 
ősi birtokjogáról néhai Júlia asszony és annak kiskorú testvére (s. cout): Orsolya javára vég-
rendelkezett, akik viszont az ő javára rendelkeztek ősi jószágaikról, amint ez a Colosmonost-
ra-i konvent okleveléből is kitetszik. Ezért Horwath Mihály Gyrothy Benedek végrendeletét 
és az asszonyok bevallását – minthogy azok ősi jogait sértik – minden részében semmisnek 
nyilvánítja. (IX. 69v–70r)

541. 1586. március 9. (IX. Martii)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Herczeg Gáspár, Keomywes Ferenc és 
Katonay Mihály (circumspecti) Coloswar-i polgárok kérésére kiküldték társaikat (collegas 
nostros conventuales), György deákot és Coloswar-i Balasffi  Ambrust, hogy vegyék fel Mar-
ton Márton (pr) özvegyének, Kekes-i néhai Hegedews Albert (pr) leányának: Ágnesnek a 
bevallását. Miután visszatértek, jelentették, hogy március 9-én (f. IV. a. dom. Laetare) idő-
sebb Kalmar János és Bonczyday Gergely (circumspecti) városi polgárokkal együtt kiszáll-
tak néhai Coloswary Bálint (c) esküdt polgár házához, ahol a nevezett Herczeg Gáspár, 
Keomywes Ferenc és Katonay Mihály jelenlétében, a ház hátulsó részében (in posteriori 
parte aedium) felvették az öregsége miatt ágyban fekvő Ágnes asszony vallomását arról, 
hogy ő a nevezett néhai Coloswary Bálintnak testvére (s. c), és emiatt annak magvaszakadtá-
val javai és örökségei törvény szerint reá háramlottak. Ezek a javak viszont Herczeg Gáspár-
né Klárának és Keomywes Ferencné Annának (honestae), valamint néhai Weress, másként 
Vildmer Sebestyén (c) özvegyének: Zsófi ának (h) kezénél vannak, akik nem hajlandók részét 
kiadni, arra hivatkozva, hogy a szóban forgó javak peres javak (bona illa litigiosa esse), és ha 
azokat kezükből kiengedik, akkor lehet, hogy majd a sajátjukból kell a pernyerteseket kielé-
gítsék; Ágnes asszony tehát várja meg a per végét, vagy részét egyezség útján szerezze meg. 
Minthogy számára káros lenne megvárni a per befejezését, Ágnes asszony a Coloswary Bá-
lint javaiből őt megillető része fejében kézhez vett Katonay Mihálytól, valamint Klárától, 
Annától és Zsófi ától 16 Ft-ot, melynek átvételéről – magára vállalva fi ainak és leányainak 
terheit, a Gergely (pr) nevű vejéét (genero suo) viszont nem – nyugtatja őket. (IX. 121r–121v)
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542. 1586. március 10. (in Meggyes, f. V. p. dom. Oculi)
Bathory Zsigmond erdélyi vajda oklevele arról, hogy Ipp-i Borssolo János ítélőmester jelen-
létében Coloswar-i Balasffy János (n) kancelláriai íródeák bizonyos tartozás ügyében egyez-
séget kötött előbb Teowiss-i Pap László, majd Lebi László (egregii) özvegyével: Kenezy 
Erzsébettel (g). (IX. 88v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. április 10-én kelt oklevelében (547. sz.).

543. 1586. március 12. (in Gregorii papae)
Jeneo-i Dobokay István (e) gyermekkora óta tanúsított hűséges szolgálataiért servitorának: 
Kereztwri Andrásnak (h), valamint utódainak és örököseinek inskribálja 70 magyar Ft-on 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt azt a korábban Nagy Bak István (pr) által, most pe-
dig említett servitora által lakott Jeneo-i (Doboca vm) jobbágytelket, amelynek szomszédsá-
gában nyugatról Kis Miklós, keletről pedig Kis Bak István nevű jobbágyainak házai állanak. 
Ugyanakkor kiköti, hogy a nevezett András és utódai fi zetés fejében szolgálni tartoznak, ha 
ezt nem tennék, vagy ha a szolgálataikkal nem lennének megélegedve, akkor a nevezett ösz-
szeggel a jobbágytelekből kirekeszthetik. (IX. 64r–64v)

544. 1586. március 12. (in Gregorii papae)
Erked-i néhai Bozzasi Péter fi a: György (egregii) visszavonja és érvényteleníti ama egyezsé-
gét, melyet testvérbátyjával (fr. c. natu maiore): Erked-i Bozzassy Jánossal (e) még éretlen 
ifjúként (immaturae aetatis homine) kötött az ősi jószágokért Gerend-i Gerendi János (e) el-
len folytatandó perről. (IX. 64v)

545. 1586. március 18. (in Megyes, f. VI. p. dom. Letare)
A február 27-től kezdődött terminuson (in termino judiciorum dominicae Reminiscere) kelt, 
eskütételt elrendelő ítéletlevél a Nagymeregyo-i Bad, másként Vayda Mihai (e) alperes, illet-
ve Nagymeregio-i néhai Bad, másként Vayda Petru özvegye: Galaczy Márta (n) felperes 
közötti ügyben. (F15/64)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1586. június 3-án kelt oklevelében (555. sz.).

546. 1586. április 10. (dom. Conduc. Pasc.)
Kalotazentkiraly-i néhai Toteory Kristóf (e) fi ai: Gáspár és Kristóf (egregii), minthogy saját 
nemesi udvarházaikat építik Kalotazentkiraly-on (Colos vm), Birtalan János, Zeoke Ambrus 
és Boldis Máté által lakott három jobbágytelküket haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 
100 Ft-on zálogba vetik a hiteleshelyen familiárisa: Szinye-i Vas Ambrus (e) által képviselt 
Zentelke-i Banffi losonczy Farkasnál (m). Ez utóbbi – 100 Ft kötés terhe alatt – vállalta, hogy 
a zálogösszeg visszafi zetésekor a jószágokat visszaadja, a Toteory testvérek (fr. cout) pedig 
kötelezték magukat, hogy azok birtokában 100 Ft erejéig megvédelmezik, ellenkező esetben 
az összeget lefi zetik, ha pedig ezt nem teszik, akkor birtokaikból Banffi losonczy és örökösei 
a három jobbágytelekkel azonos értékű jószágokat zálogként foglalhatnak maguknak. (IX. 
70v–71v)

1586. március 4. – 1586. április 10.
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547. 1586. április 10. (dom. Quasimodo)
[A kolozsmonostori requisitorok] bizonyítják, hogy egyfelől Somlyo-i Bathory Zsigmond 
erdélyi vajda kancelláriájának íródeákja: Coloswar-i Balasffy János (n), másfelől előbb 
Teowiss-i Pap László, majd Lebi László (egregii) özvegye: Kenezy Erzsébet (g) bemutatták 
a nevezett vajda 1586. március 10-én kelt egyezséglevelét (542. sz.), melynek értelmében 
Balasffy János április 10-én (X. Aprilis, hoc est die dom. Quasimodo geniti), Coloswar váro-
sában [a kolozsmonostori requisitorok előtt] átadott a nevezett Kenezy Erzsébetnek és leá-
nyának: Lebi Zsófi ának, illetve többi gyermekének 70 Ft-ot, melynek átvétele felől az asz-
szony nyugtatta az íródeákot. (IX. 88v)

548. 1586. április 24. (in oppido DwczeoZentmarton, die Georgii mart.)
Dewczeozentmarton-ban (Kwkeolleo vm) lakó Horvat Menyhért és Zobronczi [?] András 
bizonyítják, hogy a Radvanci Márton ítélőmester előtt megkötött egyezség értelmében egy-
felől néhai Tarnoci Péterné Herenczeni Petronella, másfelől Zopor-i Giroti Benedek – felesé-
ge, Tarnoci András leánya: Tarnoci Krisztina képében – az említett Krisztina asszony „haza-
sitasanak fi zeteseert es anniatol marat marhaknak megh adasa”-ért 1585. október 9-én (Zent 
Ferencz nap utan valo zombaton) Herenczeni Petronella Giroti Benedeknek adott 50 Ft-ot, öt 
hordó bort, „egy fekete barsony haczokat premest ada, egi veres kamuka buggios zokniat, egi 
zederies atlacz zokniat, egy zeold kamoka uiotlan korczovagiot, egi regi aranias kupat fede-
letlent, apro viragwt, egi feneke teoreot pogan pinzes pohart, hat vasari ezzwst kalant, egy 
parta eo boglaros lanczot, egy eo darab ki harom darabba volt, egy kis lanczochka, ket arany 
giwreot eggik peczet niomo, masik kek zomalczos egy kis sarga keo benne, negy feo keoteot 
eggik giongios, masik tizta arany fonalbol keoteot, kettei ezzwst fonalas selymes aranias is, 
egy gieongios eleo ruha feo, egy torkolat aranias giongios habarniczastol, masik torkolat vont 
arany, harmadik dimites [?], egy orcza takaro, egy homlokra valo, egy kis fatiolka, egy mereo 
ing val aranias zinw, az uian aranias fodor, egy eleo ruha keozepes, harom rendel aranias is-
logos, mas eleo ruha feier keoteses mellette arany keotesek, harmadik eleo ruhanak az keote-
se ezzwsteos, negy sahos abroz, negy vazon kendeo kezkeneo, ketey sahos, negy vazon lepe-
deo, ket derekali, harom vankos, egy kis sarga lada, egy o zekriny”. 1586. április 24-én 
(Zentgiorgy napian) Petronella asszony Giroty Benedeknek még 50 Ft-ot adott. (IX. 
183r–183v)
Magyar nyelvű oklevél keretszöveg nélküli másolata. Vö. 491, 677. sz.

549. 1586. május 3. (Enyeden, harmadik napian Maiusnak)
Zentelki Losonczy Banffy Farkas, Zentpali Kornis Farkas, Kalnay Bornemizza János, Ma-
giar Bikaly Witez András és Hozzwazay Hozzwazay Mihály bizonyítják, hogy egyfelől a 
felperesek, úgymint Almady Gáspár – felesége: Zylwassy Zsófi a, Zylwassy János és Péter 
„es teobb attyok fi ay”, Zylwassy Kristóf utódai nevében –, továbbá Teke Ferenc – felesége: 
Sombory Borbála, Sombory Márton és Miklós, Dobokay Istvánné Sombory Anna nevében –, 
másfelől Betlen György, Miklós és Ferenc alperesek egyezségre jutnak ama perükben, me-
lyet Sombory János és Zylwassy András indított Betlen Gergely és György ellen „az Nagy 
Betlen Gergelnek tellyes rez jozagabol walo ozlas keres feleol”, nevezetesen Betlen, Arpasto, 
Omlasallya, Karachontelke, Fige, Egres, Beod, Malom (Belseo Zolnok vm), Bozzas, Ketel, 
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Ench (Doboka vm), Keowesd, Bese, Feczentelke (Feyer vm), Szent Miklos, Kapolna, 
Zazweolgy, Gogan, ZentIwan, Magiar és Olah Bwn, Mogioros és Szenaweres (Kikelleo vm) 
nevű birtokokból. A per során Betlen Gergely idősebbik atyafi ként ötven nemes emberrel 
esküt tett arról, hogy a nevezett jószágokból a leányágat – az oklevelek bizonysága szerint – 
egyedül Bozzas illeti meg, ezért azt a leányággal felosztották. A többi birtokban levő „quar-
tayokert” az alperesek a felpereseknek 400 Ft-ot ígértek, mely összeget szeptember 29-én 
(Zent Mihaly napjan) „Koloswaratt, az Kolosmonostory Convent eleott” adnak át. A kijelölt 
napon mindkét fél jelen lesz, akik pedig nem tudnak elmenni, azoknak „procator lewelek 
legien”. Ha valamelyik fél a szerződést megszegi, az összeg kétszeresén maradjon, a másik 
fél pedig „mandatumot wewen Doboka warmegyey eggyk feo ispanra awagy wicze ispanra 
es feozolga birayra, ez lewel tartasa zerint igazat wehessen”. (IX. 81v–83r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. szeptember 30-án kelt oklevelében (567. sz.), amely szerint eredetijét a 
kiállítók a lap alján pecsétjeikkel erősítették meg.

550. 1586. május 4. (f. IV. p. Phil. et Jac.)
Egyfelől Coloswar-i Balog Albert (h), másfelől veje, Karko mezőváros egyházának papja 
(pastor): Fenessy István (hon) – felesége: Balog Katalin nevében is –, továbbá nevezett Balog 
Albert gyermekei, Coloswar-i néhai Danchak János özvegye: Zsófi a és Tamás egyezséget 
kötnek a gyermekeket megillető anyai harmadrészről (tertialitatem videlicet maternam), 
minthogy Balog Albert másodszor is megházasodott. Ennek értelmében Balog Albertnek Co-
loswar külvárosában (in suburbio), a Szena ucza-ban – egyfelől néhai Kowach Lőrinc (c) 
özvegye: Márta csűrjének (horreum), másfelől Coloswar-i néhai Lukács (Luca) János özve-
gye: Ilona házának szomszédságában – levő házáért, mivel gyermekei közül egyik sem tudja 
azt magának kiváltani, Fenessy István 45 magyar Ft-ot fi zet úgy, hogy apósát és annak gyer-
mekeit, úgymint az özvegy Zsófi át, Balog Tamást és Lázárt az anyai harmadrészen felül az 
apai kétharmadért (de besse ipsius et liberos suos) is megelégíti készpénzzel. Balog Albert 
második feleségével és attól született gyermekeivel e házban békében lakhat, az éves városi 
adót megfi zeti (censum eiusdem domus quotannis senatoribus Coloswariensibus restituen-
do), Fenessy István pedig a nevezett harmadrészből, úgymint 45 Ft-ból hátramaradó kéthar-
mad részt – kivéve ama négy Ft-ot, amely egyenként a gyermekeket illeti meg anyai harmad-
ként a Balog Albert által korábban eladott ház melletti kertecskéért – Balog Albertnek 
megfi zeti (Stephanus Fenessy prescriptum bessem ex eisdem fl orenis quadraginta quinque a 
dicta tertialitate residuum, eidem socero suo, exceptis quatuor fl orenis tertialitate scilicet 
materna, liberis suis ex hortulo quodam dictae domui adiacenti contiguo cedente, sed propter 
varias necessitates ab ipso Alberto Balog pridem devendito persolvat). Az egyezség szerint 
Balog Albert az említett házat nevezett vejének: Fenessy Istvánnak és feleségének: Balog 
Katalinnak örökösen eladta, Fenessy pedig a ház árából Balog Albert kétharmadát, úgymint 
tallérokban letett 25 Ft-ot, továbbá Balog Zsófi a és Tamás részét, nevezetesen az apai házból 
és az elidegenített kertecskéből őket illető anyai harmadrészt – egyenként négy Ft-ot és 75 
dénárt – a hiteleshelyen törlesztette, és efelől nyugtatta az eladókat. Végül Balog Tamás és 
felesége – utódaik nevében is – vállalták, hogy az egyezséget betartják, és ők vagy utódaik 
csak akkor perelhetnek, ha előbb a ház árát, úgymint 45 Ft-ot Fenessynek vagy utódainak 
leteszik. (IX. 72r–72v)

1586. április 10. – 1586. május 4.
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551. 1586. május 10. (f. III. a. Asc. dom.)
Lengyelország (Polonia) királyának tanácsura és kamarása (cubicularius): Visseleny Ferenc 
(g, m) Hadad várában szolgáló praefectusa: Kopachy Ferenc (e) – ura nevében – visszavonja 
ama tiltakozást, melyet Visseleny Ferenc jobbágya: Leorincz Balázs tett 1585. október 22-én 
(f. VI. p. Lucae) Kwsaly-i néhai idősebb Jakchy Mihály és Beoshaza-i Ferenc deák Beosha-
za-i (in cottu Zolnok Mediocri) jószágainak Sombor-i László (m) tanácsúr és arendátor részé-
re való iktatásakor. (IX. 75v)
Azonos szövegű bejegyzés: IX. 48v.

552. 1586. május 22. (in Pentec.)
Egyrészről Gyalw-i Nagy Benedek (e) és feleségétől, Petropolia-i néhai Horwat Tywkowitt 
(dictus) Ferenc leányától, néhai Erzsébettől (g) született fi a: Nagy István, másrészről Zep-
lak-i néhai Horwat Petrikowitt (dictus) Miklós (e) fi a: Horwat János (e) – leánytestvérei (s. 
cout): Sarwar-i Orbay Lászlóné Katalin és Alcharnaton-i Domokos Domokosné Margit (ge-
nerosae) nevében is – vallották, hogy a [konvent előtt] 1585. november 30-án kelt egyezsé-
gük (523. sz.) értelmében Horwat János készpénzben 515 Ft-ot fi zetett Nagy Istvánnak. Nagy 
Benedek említett fi a: István nevében, illetve a nevezett néhai Erzsébettől született leányai-
nak: Zsuzsannának, Juditnak és Margitnak terhét szülőként és törvényes gyámként magára 
vállalva, ezen összeg átvétele felől, szavatosságot vállalva örökösen nyugtatta Horwat Jánost 
és testvéreit, és kijelentette, hogy ha a hosszú perük folyamán kelt azon peres okleveleket, 
melyeket [a hiteleshelyre] nem hozhatott, az ő gyermekei vagy azok örökösei Horwath János 
és testvérei, illetve örököseik ellen bíróságon (in foro juridico) használni akarnák, a patvar-
kodás vétkén és 1500 Ft-on maradjanak, mely összeget javaikon vagy jószágaikon ellent-
mondás nélkül megvehetnek. (IX. 73v–74v)

553. 1586. május 27. (f. VI. p. Pentec.)
Néhai Sarkan Tamás (e) fi a: János (e) és Apanagyfalwa-i néhai Sarkan Jakab (e) leánya, Lyp-
pay András (e) felesége: Rebeka (n) – nevezett Sarkan János testvéreinek (fr. cout): György-
nek és Pálnak terheit is magára véve – vallották, hogy Zopor birtok (Colos vm) Sarkan resz-
nek nevezett hatodrésze okán (sextae partis possessionis Zopor Sarkan resz vocatae) évek óta 
pereskedtek néhai Swlyok/Sulyok Imre (e) örököseivel, Ferenccel és Jánossal mind a vajdai 
ítélőszéken (in sedibus judiciariis illustrissimi principis Transsilvaniae), mind Colos várme-
gye ítélőszéke előtt, és ezekre a perekre haszontalanul költöttek. Ezért most fogott bírák 
közbenjárására és pereiket letéve kiegyeztek úgy, hogy mivel Zopor birtok nevezett hatodré-
sze lakóhelyüktől távol van, és ezért hasznát alig vehetik, illetve máshol maguknak jobb és 
hasznosabb jószágot vásárolhatnak, azt haszonvételeivel és tartozékaival együtt a helyszínen 
törlesztett 300 magyar Ft-ért és még 200 Ft-ért – mely összeggel Colos vármegye ítélőszékén 
marasztalták el őket, de ezt a Swlyok-ok elengedték –, összesen tehát 500 Ft-ért, szavatossá-
got vállalva örök jogon eladták Sulyok Ferencnek és Jánosnak. (F15/64)
A jelenlegi IX. protocollum elkallódott 93. lapja.

554. 1586. május 27. (f. VI. p. Pentec.)
Magyar Peterd-i Lwgassy János (e) vallotta, hogy immár három éve arra kényszerült, hogy 
Sombor-i/Sombory László (m) tanácsúrtól és arendátortól 100 Ft-ot kölcsönözzön, mely ösz-
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szeggel jelenleg is adósa. Most kötelezi magát, hogy az összeg felét, 50 Ft-ot a mai naptól 
számított egy hónapra, a maradékot pedig szeptember 29-én (ad festum Michaelis arch.) 
kifi zeti, ellenkező esetben a tanácsúr Magyar Peterd-en (Torda vm) levő házát haszonvétele-
ivel és tartozékaival együtt, úgyszintén máshol fekvő javait – e levél alapján – zálogul foglal-
hatja magának ellentmondás fi gyelembevétele nélkül, ha pedig jószágai nem lennének elég-
ségesek, akkor nemesi szabadsága ellenére őt is elfogathatja és fogságba vetetheti. (F15/64)
Vélhetően a IX. protocollumból kiszakadt számozatlan ívfüzeten.

555. 1586. június 3. (f. VI. p. depositionis juramenti diem)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy május 29-én (in dom. Trinit.) Nagyme-
regyo-i Bad, másként Vayda Mihai (e) alperes bemutatta a felperes, Nagymeregio-i néhai 
Bad, másként Vayda Petru özvegye: Galaczy Márta (n) ellenében [1586.] március 18-án kelt 
eskütételt elrendelő ítéletlevelet (545. sz.), melynek értelmében a nevezett Vayda Mihai har-
madmagával, úgymint Czywreoki Mátyás és Gebart János Zwczyak-i nemesekkel együtt, tíz 
órakor (hora decima) esküt tett arról, hogy a felperes férjének meggyilkolása nem az ő bele-
egyezésével, tudtával és tanácsából történt, nem ő a tettes, a gyilkost nem ismerte, és abban 
teljesen ártatlan. (F15/64)
Vélhetően a IX. protocollum elkallódott ívfüzetén.

556. 1586. június 15. (in Viti mart.)
[A kolozsmonostori] requisitorok jelentik, hogy Bornemizza Benedek (c) Coloswar-i polgár 
kérésére június 15-én (f. IV., seu in Viti mart.) kiküldték két társukat, úgymint Balasffi  Amb-
rust és Coloswar-i György deákot (nobiles) Varad-i Kis Boldizsár (e) külvárosi szállására, 
Deak Máté (pr) Magiar ucza-i házához, és őt megintve felszólították arra, hogy korábbi kö-
telezvényük értelmében a mai napon vegye át a 4000 köböl búza maradék részét, ellenkező 
esetben annak átvétele megtagadásából származó kárát Bornemizza követelni fogja; egyéb-
ként már korábban is a Radnolt-i Kendi Ferenctől (m) vásárolt (emtum fuisset) búzát vette át 
Kis Boldizsár, és kötelezvényükben semmilyen kitétel nem szólt a búza eladójáról vagy bir-
tokosáról, csak annak mennyiségéről. Minderre Kis Boldizsár anyanyelven azt válaszolta, 
hogy készen áll rögtön felméretni három helyen is a búzát, hiszen azt már több mint egy hó-
napja kérte, és háromszor is fogadott szekereseket. De azt kívánja, hogy ne azt a búzát adják, 
amelyet „az en pechetes papyrossomra, kit Alard Ferencznek kewldeottem volt eo teolle, 
Bornemizza Benedekteol, arra az nagysagos Kendi Ferencz uramtol ne veott legyen bwzat, 
mely bwzaert Bornemizza Benedek minden jozagomat keoteotte ugian azon Kendi Ferencz-
nek, eo magatol irwan azt az ados levelet, nem en hagyasombol, mert az lewel tilalomba 
vagion Kendi Ferencznel, es erette az feyedelem tablayara evocaltattam eo na[gysá]gat”. 
Tudtával ő még egy szem búzát sem vett el Kendi Ferenctől az Alard Ferencnek szánt levél 
átadása után, de hallotta, hogy Bornemizza Benedek az elmúlt karácsony táján vásárolt búzát 
saját levelével Kendi Ferenctől, és abból talán hozzá is kerülhetett. Miután felhívatta Borne-
mizzát a Coloswar-i tanácsházba, hogy kérdőre vonja, „howa teotte az en megh pechetlett 
tizta papirosomat, kit Alard Ferencznek kewldeottem volt”, egy szem búzát sem kapott, csu-
pán azt, melyet „az szazok keozzewl hoztanak es az Horwat Kozmayet a komlodi bwzat”. 
Ebből vitetett a tanácsházba, hogy lássa a tanács, milyen „zegeny vala az bwza”. Ha van más 
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búzája a Kendi Ferencén kívül, szívesen átveszi, és ha visszaadja az Alard Ferencnek szánt 
levelet, akárkitől vásárolt búzáját elfogadja, de ha „ma ki nem tellyesiti az negy ezer keobeol 
bwzat, hát protestalok k[egyelme]tek eleott, hogy enis az Bornemizza Benedek keotes lewe-
lehez tartom magamat”, mert „emberimnek ez oraig semmit fel nem adott az ideoteol fogwa, 
hogy ki mentem Koloswarrol Varadda”. (IX. 77v–79r)
Vö. 557–558, 560. sz.

557. 1586. június 15. (f. IV., in Viti mart.)
[A kolozsmonostori] requisitorok bizonyítják, hogy Coloswar-i Bornemizza Benedek (c) ké-
résére kiküldték tanúbizonyságul társaikat (collegas nostros conventuales): Balassfi  Ambrust 
és Coloswar-i György deákot (nobiles), hogy vegyék számba azt a búzát, melyet a nevezett 
Bornemizza Benedek gyűjtött össze bizonyos Coloswar-i házakban Bihor vármegye adó-
számvevője (exactor contributionum): Varad-i Kis Boldizsár (e) részére. Kis Boldizsár az 
említett tanúbizonyságokkal és Bornemizza Benedekkel, valamint néhány tiszteletre méltó 
személlyel együtt kiszállt a három helyre begyűjtött búzához, és fi gyelmeztette Bornemizza 
Benedeket, hogy ő készen áll azt elvinni, ha nem arról a búzáról van szó, melyet Bornemizza 
az ő nevében meghamisított levéllel Radnolt-i Kendi Ferenctől (m) vásárolt. Bornemizza erre 
azt válaszolta, hogy a kötelezvényben csak a búza jó minőségét és a köblök mennyiségét 
határozták meg, azt nem, hogy kitől szerezheti be, ezért ő a búzát át akarja adni, Kis Boldi-
zsárnak pedig el kell fogadnia. Erre Kis Boldizsár tiltakozott, kijelentve, hogy ő Kendi búzá-
ját nem veszi át, mert azt Bornemizza hamisított levelével az ő akaratán kívül vásárolta, 
minthogy pecsétes papírjával nem Kendi-hez, hanem Alard Ferenchez küldte. (IX. 79r–80r)
Vö. 556, 558, 560. sz.

558. 1586. június 15. (in Viti mart.)
Varad-i Kis Boldizsár (e), Bihor vármegye adószámvevője (exactor contributionum) tiltakoz-
va vallotta, hogy az elmúlt napokon Coloswar-on levő emberei által többször kérte Borne-
mizza Benedek (c) városi polgártól, hogy a 4000 köböl búza maradék részét – az erről kelt 
szerződésük és kötelezvényeik értelmében – adja át. Ő hajlandó átvenni bármilyen búzát, 
kivéve azt, melyet Bornemizza az általa hamisított levéllel Radnolt-i Kendi Ferenctől (m) 
vásárolt, minthogy ő a saját pecsétjével és aláírásával ellátott papírost Bornemizza útján nem 
Kendi Ferencnek, hanem Zentpal-i Alard Ferencnek (e) küldte és szánta, de azzal Bornemiz-
za az ő akarata és tudta nélkül Kendi-hez ment, és neki minden jószágát lekötötte. (IX. 80r)
Vö. 556–557, 560. sz.

559. 1586. [június 15. után] (XVI. d. execut.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának, hogy 
1585. március 26-i visszaiktatást elrendelő parancsára (478. sz.), [1586.] május 31-én (f. III. 
p. dom. Trinit., hoc ipso datarum presentium anno novissime preteritam) Thwsson-i Teoreos 
Pál (n) vajdai ember mellé kiküldték társukat (collegam nostrum conventualem), Coloswar-i 
Balasffi  Ambrust (n) a Nagysarmas-i részbirtokhoz és a Thwsson-i jószághoz, azután Thorda 
vármegyében a végrehajtást már elkezdő (iam executionem suscipiente) Poka-i Sombory 
Márton (e) vajdai ember mellé Keortwelykapw, Sarpatak, Saromberek, valamint Gernyezeg 
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egészbirtokokhoz és az utóbbiban levő várkastélyhoz, továbbá a Chanad-i és Zederyes-i rész-
jószágokhoz, ahol azokat a nevezett vajdai emberek – mindegyik a maga vármegyéjében 
(uterque nimirum in suo commitatu) – Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajda új ado-
mánya értelmében Erdely Gergely és Miklós részére haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt örök jogon visszaadták (reddidissent et restituissent). Az ítéletlevelet pecsétfővel meg-
erősítve visszaküldik. — A Nagysarmas-i jószág iktatásánál megjelent szomszédok: Pwzta-
kamaras-ról Thorny Tamás jobbágyai: Swki Dénes bíró és Varga Máté. – Noway-ról Szent-
paly János bírója: Soldos Balázs, néhai Chereny Pál özvegye, Szentpaly Erzsébet jobbágya: 
Bone György. – Bald-ról nevezett Szentpaly János jobbágyai: Ipchia Albert és Berche 
Gheorghe. – Kissarmas-ról Ombozy János özvegyének, Erdely Borbálának jobbágyai: Sala-
mon Tamás és Bwza Mihály. – Mehes-ről Zelemery Péter jobbágya: Toth András, Colos 
vármegye ispánjának, Was Györgynek jobbágya: Botos János. — Thwsson-on megjelent 
szomszédok: a Bethlen-i várhoz tartozó Ozdizentpeter-ről Ereoss Lőrinc és Barla Mihály 
vajdai jobbágyok. – Domb-ról Banffi  Boldizsár kenéze: Chriz Teodor és Simon Albert vajdai 
jobbágy. – Welker-ről Thorda-i Imre deák jobbágya: Lwdor Gál, Zelemery Péter jobbágya: 
Kis Balázs. – Thwsson-ról Szepessy András és Boldisar Márton vajdai jobbágyok. — Keort-
welykapw-nál megjelent szomszédok: Poka-i Szilagy Lőrinc (e) Thorda vármegye szolgabí-
rája. – Wnoka-ról Pokay Péter jobbágyai: Kossa Antal és András. – Toldalag-ról Zakmary 
János jobbágya: Biro Ambrus, Radwanczy Márton jobbágya: Byro Balázs. – Erche-ről Bor-
nemizza Boldizsár jobbágya: Gereb Miklós és Banffi  Boldizsár jobbágya: Laki Tamás. – Fa-
rago-ról Miko János jobbágyai: Arczol Luca és Bar Teodor. – Magiar Filpes-ről Radwanczy 
Márton jobbágya: Farkas Máté és Kendy Sándor jobbágya: Katona Gergely. — Sarpatak-on 
megjelent szomszédok: az említett Zilagy Lőrinc szolgabíró, továbbá Pokakereztur-ról Rad-
wanczy Márton jobbágya: Mezeo János, Fagaras vára praefectusának, Petretyewitt Horwath 
Kozmának jobbágya: Kis Ambrus. – Poka-ról Pokay Bernád bírója: Kelemen György, Sido 
Jakab jobbágya: Chanady György. — Saromberek-nél megjelent szomszédok: a nevezett Szi-
lagy Lőrinc, valamint Nagy Ernye-ről Sasa János özvegyének, Thamasfalwy Annának jobbá-
gyai: Kis György bíró és Galaczy Pál. – Zengyel-ről Zengyely Ferenc bírója: Szekely Tamás, 
Georeog Tamás jobbágya: Kwndar István. — Gernyezeg-en megjelent szomszédok: Keob-
leos-i Theke Gáspár, Vaydazentiwan-i Bornemizza Gáspár, Jara-i Irssay Imre és Somogy 
János, Poka-i Sido György és Zilagy Lőrinc (egregii, nobiles). — Vaydazentiwan-ról Zen-
gyeli Gáspár özvegyének, Feoldwary Borbálának bírója: Kortomaz Balázs, Theke Gáspár 
jobbágya: Balwany Ambrus. – Keortwelyfaya-ról Pokay Péter jobbágyai: Bartos András és 
Keodeos György. – Jara-ról Zekely István jobbágya: Moldovas Petru és Toldalagy János 
jobbágya: Jambor Mihai. — Chanad-on megjelent szomszédok: Zengyel-ről az említett 
Kwndar István és Zekely Tamás. – Chanad-ról Zelemery Péter bírója: Bak Imre, Zekely Ist-
ván jobbágya: Bel István. – Kak-ról Balog János bírója: Kis István, Balog Ferenc özvegyé-
nek, Horwath Annának jobbágya: Peter Tamás. – Illye-ről Gerendy Mihály bírója: Szekely 
István, Toldalagy János jobbágya: Gonda Imre. — Zederyes-en megjelent szomszédok: Kis-
zederyes-ről Georeog Tamás jobbágya: Ferencz Mihály, Zengyely Ferenc jobbágya: Dara-
bant László. – Zederyes-ről Peterlaka-i István deák kenéze: Barat György, Karoly Gergely 
jobbágya: Lazlo János. (IX. 180r–181v)

1586. június 15. – 1586. június 15. után
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A szöveg zavaros fogalmazása, illetve az a tény, hogy a több helyszínen zajlott végrehajtás időpontjait nem tüntették 
fel, nem teszi lehetővé az oklevél pontos keltezését. A lapszélen: Extradatae. In conventum reponendae.

560. 1586. június 16. (postr. Viti mart.)
[A kolozsmonostori] requisitorok bizonyítják, hogy Coloswar-i Bornemizza Benedek (c) ké-
résére június 15-én (in Viti mart.) kiszállt közülük György deák és Coloswar-i Balasffi  Amb-
rus (nobiles, fratres et collegas nostros conventuales) Bachy Péter (c) esküdt polgár Coloswar 
városában levő házához, ahol a nevezett Bornemizza Benedek a ház padlásán egy nagy ha-
lom búzát mutatott, azt állítva, hogy az az övé, Varad-i Kis Boldizsár (e) részére gyűjtötte be, 
és készen áll azt neki kimérni. Ezután Zabo Pál (h) házához mentek, ahol két halom búzát 
találtak, egyet a hátsó házban (in posteriori domo), egyet pedig a tér felőli első boltnak a 
padlóján (in prima testudine, versus forum). Itt Bornemizza kijelentette, hogy ez a búza is az 
övé, amit a nevezett Zabo Pál is megerősített; néhány kádban (in aliquot dolia) levő búzával 
együtt kiméretheti és átadhatja Kis Boldizsárnak. Ekkor a helyszínen megjelent Kis Boldi-
zsár, és tiltakozott, hogy ő készen áll a búzát átvenni, ha az nem Kendi Ferenctől (m) való. 
Innen a nevezett requisitorok néhai Theremy Péter és Kalmar László (circumspecti) Közép 
utcai (in media… platea), Szep János (c) Thorda utcai és néhai Coloswary Bálint (c) esküdt 
polgár Farkas ucza-i házaihoz és más házakhoz mentek, ahol Bornemizza tiltakozott, hogy ő 
– a Kis Boldizsárral szembeni kötelezvénye értelmében – készen áll azon a napon a 4000 
köböl búza maradék részét kimérni és átadni, hogy a kötelezvényben megszabott teher alól 
mentesüljön. Ugyanakkor amiatt is tiltakozott, hogy Kis Boldizsár eltiltotta a Radnolt-i Ken-
di Ferencnél (m) levő kötelezvényt (inhibuisset litteras obligatorias), és a levél okán a vajdai 
ítélőszékre idézte Kendit, Kis Boldizsár pedig már átvett a Coloswar-on lakó idősebb Kalmar 
János (c) által Kendy Ferenc búzájából néhány köbölnyit. Végül Kis Boldizsár is tiltakozott 
Zabo Pál, néhai Theremy Péter és Kalmar László házainál, kijelentve, hogy ő készen áll át-
venni a búzát, ha az nem Kendytől származik, amit Bornemizza tagadott. (IX. 103v–104v)
Vö. 556–558. sz.

561. 1586. június 18. (sab. p. Viti mart.)
Dees-i Zilagy Mihály (n) vallotta, hogy Dees-i néhai Somogy Péter (c) általa elkövetett meg-
ölése okán Coloswar-on lakó Bachmegyei Miklóstól (n) 500 magyar Ft-ot vett fel, melyről 
neki kötelezvényt is adott. Eme összeg fejében Dees mezővárosban (in cottu Zolnok Interio-
ri) levő birtokrészeit, nevezetesen egy kőházat és egy fából épült házat, úgyszintén a kertek-
ben, szőlőkben, allodiumokban, szántóföldekben és egyéb tartozékokban levő javait decem-
ber 25-ig (usque Nat. dom., iuxta supputationem veteris calendarii) Bachmegyey Miklósnál 
köti le, aki – ha tartozását nem törlesztené a kijelölt határnapig – magának foglalhatja Dees-i 
jószágait. (IX. 80v)

562. 1586. június 18. (sab. p. Viti mart.)
Dees-i Zilagy Mihály (n) feleségétől: Zegedy Sárától (h) született egyetlen gyermekét: a 
kiskorú Mártát halála esetére gyámként Coloswar-on lakó Bachmegyey Miklósra (n) bízza a 
gyermeket megillető jószágokkal együtt, nevezetesen a Dees mezővárosi (in cottu Zolnok 
Interiori) kő- és faházzal, továbbá azok tartozékaival, a kertekkel, szőlőkkel, az allodiális 
házzal (allodiali domo), szántókkal és kaszálókkal. (IX. 81r)
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563. 1586. szeptember 22. (f. V. a. Michaelis)
Magyar Patha-i néhai Sarlo Péter (n) leánya, előbb néhai Bwday, másként Sarlo Mihály, majd 
Magiarpatha-i néhai Horwat Mihály (nobilium) özvegye: Sarlo Anna (n) tekintettel vejének 
(generi), Sombor-i László (m) tanácsúr és tizedarendátor familiárisának: Sarwary/Sarvary 
Mihálynak (n) költségeire, melyeket szolgálataival szerzett javaiból utolsó férje és leánya: 
Horwath Borbála – említett Sarvary Mihály felesége –, illetve az ő eltartására fordított, to-
vábbá az említett Borbála halála után elhunyt egyetlen unokája iránti szeretetéből Magiar 
Patha és Szwchak (Colos cm) birtokbeli részeit és a Magiar Patha-i nemesi udvarházat – 
melyben jelenleg lakik – haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 300 magyar Ft-on neve-
zett vejénél inskribálja. Sarwary saját költségén élete végéig eltartja Anna asszonyt, akinek 
atyafi ai csak a nevezett összeg letételével rekeszthetik ki őt vagy örököseit e birtokokból és 
az általa visszaváltott Magiarpatha-i részjószágból. Anna asszony halála után a meglevő mar-
hák, úgymint hat igavonó ökör, két borjú és négy tehén is Sarwary-ra maradjon, de addig az 
asszony azokból a maga szükségére szabadon eladhat; a szekeret és az ekevasat (plaustrum 
autem ferramentum) Sarwary kezéhez adja, hogy az ökrökkel szánthasson és vethessen az ő 
szükségére. (IX. 83v–84r)
Vö. 564, 712. sz.

564. 1586. szeptember 24. (sab. a. Michaelis)
Magiar Patha-i Vagios Antal (n) – Patha-i Sarlo Mihály és Nagy Mihály, továbbá Nagy Me-
riggio-i Vayda Ioan (n) felesége: Sarlo Ágota (n) és Aython-i néhai Olah Antalnak feleségé-
től, néhai Sarlo Zsófi ától (n) született fi a: Olah János (pr) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy 
néhai Bwday, másként Sarlo Mihály, majd Magyar Patha-i néhai Horwath Mihály (nobiles) 
özvegye: Sarlo Anna (n) Magyar Patha-i nemesi udvarházát és ősi birtokrészét, valamint 
Szwchak-i (Colos vm) ősi részjószágát az elmúlt napokon [a kolozsmonostori requisitorok 
előtt] Sombor-i László (m) familiárisánál: Sarwary Mihálynál (n) kötötte le. Ezért tiltja az 
asszonyt eme jószágok elidegenítésétől, Sarwaryt és másokat pedig azok megszerzésétől. 
(IX. 86v–87r)
Vö. 563. sz.

565. 1586. szeptember 28. (in vig. Michaelis)
A vajdai nagyobb kancellária íródeákja: Coloswar-i Balasffy János (n) tiltakozik amiatt, hogy 
Thorda vármegye ispánja: Zylvas-i Keczeleczky Imre (e) az ő Kekbik (Thorda vm) nevű 
prédiumának területén és határain belül levő két rétjét – melyek közül egyik a Hesdat pataka 
mellett fekszik, és szomszédjai egyfelől a nevezett patak, másfelől Zentkiraly és Mogiorosag 
(Thorda vm) határa, a másik pedig az előbbivel szomszédos és az említett Mogiorosag alatt 
(sub teritorio etiam dictae possessionis Mogiorosag) a Rakos pataka-ig húzodik – augusztus 
24. táján (circa festum Bartholomei ap.) Simion (pr) nevű román kenézével és Zeliche-n lakó 
több jobbágyával hatalmaskodva lekaszáltatta és elfoglalta, majd szeptember 29. körül (circa 
festum Michaelis) a szénát saját földjére szállíttatta, ezenfelül pedig szomszédjai, Szylvas és 
Zelestie lakosai – az ő tudtán kívül és joga sérelmére – nevezett prédiuma szántóföldjeit is 
felszántották és bevetették. Minthogy ezen hatalmaskodások okán e pestises időkben részint 
betegsége, részint a vajda tiltása miatt más hiteleshely vagy a vajda elé nem járulhat, tiltja a 
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nevezett Keczeletzky/Zylvassy Imrét rétjei lekaszálásától, elfoglalásától és megszerzésétől, 
őt és az említett jobbágyokat Kekbik-i szántóföldjeinek felszántásától, bevetésétől, rétjeinek 
kaszálásától és erdeinek kivágásától. (IX. 87r–87v)

566. 1586. szeptember 28. (Varadini, XXVIII. Septembris)
Coloswaratt lakó Chanadi Ferenc és Keoreossy Péter vallották, hogy abban a perben, melyet 
Coloswary Danchak János megöléséért Coloswary Kadas Miklósné fi a: Szabo Bálint ellen 
indítottak a váradi vár ítélőszékén, az a döntés született, hogy mivel az ellenségeskedés indí-
tója Danchak János volt, aki az összetűzésben megsebesült és aztán meghalt, Zabo Bálint 
„meghne hallyon erte, hanem dyan valcha megh feyet az Danchak Janos attiafi aytwl”. Ők 
viszont a díjat nem akarták felvenni, hanem „jamborok intese es szerzese altal” megalkudtak 
Zabo Bálinttal úgy, hogy a jövendő Szent Gál napján a monostori konvent előtt adjon per-
költségükért 50 Ft-ot, ellenkező esetben „teorwenben ertewl ket annyen maragion”, ha pedig 
ők nem vennék fel az összeget, 100 Ft-on maradjanak. Továbbá arra is kötelezték magukat 
200 Ft kötés alatt, hogy „Danchak Janosnak minden nemzetsegy feleol felelewnk, feokeppen 
Danchak Katalin Barbely Balasne feleol, Danchak Ersebet Chanady Ferenczne feleol es 
iffyw Danchak Leorincz feleol, hogy az Szabo Balint ellen valo perewnket holta haggywk”, 
és Danchak János haláláért többet nem háborgatják. Szabo Bálint pedig 200 Ft kötés alatt 
vállalta, hogy Danchak nemzetségét nem szidalmazza, nem fenyegeti, és nem kérkedik elle-
nük, és ők is kötelezték magukat ugyanerre. Ha az egyezséget megszegnék, „ket vagy harom 
jambor bizonsag utan, azon ket szaz forint keotelen teorwenben ertewl el maraggywnk”, a 
pénzösszeg kézhezvételekor pedig „tartozzwnk eoreok menedeket vallany Zabo Balintnak”. 
Az egyezséget Debreczeny Gáspár deák Varad-i requisitor, Varad-on lakó Zita Boldizsár és 
Thwri Pál, továbbá Koloswar-on lakó Thasnadi Gáspár deák előtt kötötték, „kiknek pechetek 
es kezek irasa vagion ezen lewelen”. (F15/64)
Magyar nyelvű ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. december 2-án kelt oklevelében (578. sz.).

567. 1586. szeptember 30. (f. VI. p. Michaelis)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy szeptember 29-én (in Michaelis) megje-
lentek előttük egyfelől néhai Betlen Gergely fi ának: Györgynek, valamint Bwn-i idősebb 
néhai Betlen György fi ainak: Miklósnak és Ferencnek (egregii) emberei és familiárisai: Wy-
zekel-i Zekel János és Kozla-i Kozlay János (nobiles), másfelől Sombor-i Sombory Márton 
és Miklós, Keobleos-i Theke Ferenc Des-i sókamarás felesége: Sombory Borbála, Jeneo-i 
Dobokay István felesége: Sombory Anna, Legien-i Szylwassy Péter, Kechetszylwas-i Szyl-
wassy János, valamint Zawa-i Almadi Gáspár (e) felesége: Szylvassy Zsófi a (g), és bemutat-
ták a Zentelke-i Banffi losonczy Farkas (m) tanácsúr és Doboca vármegye ispánja, Zentpal-i 
Kornis Farkas, Kalnay Bornemizza János, Magyarbikal-i Vitez András és Hozzwazo-i Mi-
hály (egregii) jelenlétében 1586. május 3-án kelt egyezséglevelet (549. sz.). Ennek értelmé-
ben a Betleneket képviselő familiárisok – habár uraik a pestis miatt személyesen nem jöhet-
tek el – átadták a másik félnek az egyezségben megállapított 400 Ft-ot, melyről utóbbiak 
nyugtatták őket. (IX. 81v–83v)
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568. 1586. október 3. (f. II. p. Michaelis)
Colosmonostra-i néhai Takach Máté, majd Colosmonostra-i néhai Geonczy András (providi) 
özvegye: Lantos Erzsébet (h) vallotta, hogy néhai férje: Geonczy András végrendeletével 
Colosmonostra határában, a Hoya szőlőhegy alsó felében (in ordine inferiori) – Lowas Fe-
renc és Hamary Ferenc (providorum) szőlőinek szomszédságában – levő szőlőjéről úgy ren-
delkezett, hogy azt özvegye egyszer a maga részére szüretelje le, majd 46 Ft adóssága fejében 
engedje át Coloswar-i Wiczey Gáspárnak (c). Erzsébet asszony viszont Wiczey-vel olyan 
egyezséget kötött, amely szerint a szőlő továbbra is nála marad, de évente készpénzben lete-
szi Wiczey-nek és örököseinek az abból származó jövedelme fele részét, míg az említett 
adósságot nem törleszti. Abban az esetben, ha a nevezett évi összeget nem fi zeti, vagy a 
szőlőt rossz műveléssel terméketlenné teszi (male colendo vastaret), akkor Wiczey a szőlőt, 
mint bíróságon megítélt jószágot (tanquam ex judicato) a maga részére ellentmondás fi gye-
lembe vétele nélkül lefoglalhatja, és az addig törlesztett pénzösszeget nem kell visszaadnia. 
(IX. 85r–85v)

569. 1586. október 17. (f. II. p. Galli conf.)
Kereztzeg-i néhai Chaki Dénes (m) özvegyének: Zethen-i Nemethy Ilonának (g, m) familiá-
risa: Pitwarossy Balázs (n) – úrnője és annak gyermeke: Chaki Mihály nevében – tiltakozik 
amiatt, hogy bár jelen év Remniscere vasárnapjának nyolcadán (in termino scilicet celebra-
tionis judiciorum octavi diei festi dominicae Reminiscere) a vajdai ítélőszék által hozott dön-
tés értelmében ama perben, mely Zethen-i néhai Nemethi Zsigmond (m) bizonyos jószágai-
nak, nevezetesen Almas vára (Colos vm) tartozékainak és Gorbo (in Zolnok Interiori/Doboka 
vm) birtoknak előbb Zethen-i néhai Nemethi Ferenc, majd Kereztzeg-i néhai Chaki László 
(magnifi ci) özvegye: Balassa Zsófi a (g, m) részére való iktatásakor Nemethy Ilona által tett 
ellentmondás okán indult, a felperes Balassa Zsófi a perbeli bizonyítékait szeptember 29-én 
(in Michaelis) Coloswar-on [a kolozsmonostori requisitorok] előtt be kellett volna mutassa, 
de ezt sem személyesen, sem ügyvédek által nem tette meg. Ezért Nemethy Ilona familiárisa 
útján tiltja Balassa Zsófi át testvére (fr. c): nevezett Nemethy Zsigmond jószágainak birtoklá-
sától és iktatásuktól. (IX. 84v–85r)

570. 1586. november 5. (sab. p. Omn. sanct.)
Kereztzeg-i néhai Chaki Lászlónak (m) feleségétől, néhai Balassa Zsófi ától (g, m) született 
fi a: ifjú Chaki István (m) – servitora: Kalmandi István (n) útján – tiltakozik amiatt, hogy Al-
mas várához (Colos vm) és Gorbo (Doboca vm) birtokhoz tartozó, Banffy rez-nek nevezett 
ama birtokrészeket, melyeket Zethen-i néhai Nemethi Zsigmond (m) anyjánál: Balassa Zsófi -
ánál kötött le (titulo inscriptionis), annak halálával pedig reá szálltak, Kereztzeg-i néhai Cha-
ky Dénes (m) özvegye: Nemethy Ilona (g, m) familiárisai jogtalanul elfoglalták, és kezükön 
tartják. Ezért tiltja a nevezett Ilona asszonyt a jószágok elfoglalásától és azok iktatásától, 
fenntartva saját jogait. (IX. 86r–86v)

571. 1586. november 7. (f. II. p. Omn. sanct.)
Coloswar-on lakó néhai Ötvös (Aurifaber), másként Cementes János gyermeke: János (h) 
saját személyének, valamint apjáról reámaradt Coloswar-i és máshol levő ingóságainak és 
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ingatlanainak gondviselését (offi cium curationis ac defensionis) szülőanyjára: Zsuzsanna (h) 
asszonyra bízza. (IX. 85v–86r)

572. 1586. november 12. (sab. p. Martini)
Zentlazlo-i Kamwthi Farkas (n) tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt években a Varad-i vár kapi-
tánya: néhai Sibrik György (g, m) Zentlazlo (Colos vm) birtok határában levő földjét erővel 
elfoglalta, az ott levő barmait pedig elhajtatta. Ezért tiltja Olahfenes birtokosait eme föld 
megszerzésétől és iktatásától. — Határleírás: Videlicet terram illam, quae a rivulo Drahum-
pataka vocato coepta usque metam Agiagos Bercz nuncupatam pertingeret, terra siquidem 
predicta incipiendo a dicto rivulo Drahumpataka per parvum quodam fossatum usque ad 
crepidinem Agiagos Bercz nominatam dirigeretur, in cuius cacumine aqua seu stagnum vise-
retur, ultra quod via quaedam ascenderet usque ad alpes, sicque crepido dicta terminum pre-
fatae terrae versus eandem possessionem Szentlazlo includeret. (IX. 90v)

573. 1586. november 17. (f. V. p. Martini)
Kak-i néhai Szemere Sebestyén (e) fi a: Zsigmond (e) – gyermekei: Sebestyén és Boldizsár 
nevében is – tiltakozva visszavonja és semmisnek nyilvánítja Zentelke-i Banffi losonczy Far-
kas (m) Doboka vármegyei ispán és Bikal-i néhai Witez András (e) előtt kelt ama bevallását, 
amely szerint április 24-e táján (circa festum beati Georgii) Geres-i részbirtokát és nemesi 
udvarházát, továbbá Kok, Beoli, SzentJakab, Tohat, Mindzent és Dethre (Thorda vm) birtok-
beli részeit, úgyszintén az említett Geres-en a Berenthey rez-nek nevezett birtokrészt haszon-
vételeikkel és tartozékaikkal, valamint a vetésekkel, 600 juhval, csaknem 200 hízlalt ökörrel 
együtt cserébe adta Kalno-i néhai Bornemizza Gergely (e) fi ának: Jánosnak (e), annak Nagy-
harsan és Kisharsan (Bihor vm) nevű egészbirtokaiért, minthogy azt észszerű indokok nélkül 
a saját és fi ai jogainak kárára tette. Ugyanakkor tiltja Bornemizza Jánost a jószágok és az ott 
levő barmok elfoglalásától, iktatásától, használatától, a hiteleshelyeket az üggyel kapcsolatos 
oklevelek kiállításától, István lengyel királyt és Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdát 
az oklevelek jóváhagyásától, valamint a bennük levő királyi jog adományozásától. (IX. 
87v–88r)
Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 710. sz.

574. 1586. november 17. (Grodnae, XVII. Novembris)
István lengyel király és Erdély fejedelme tudtul adja, hogy miután iránta és a Respublica iránt 
tanúsított katonai érdemeiért Ermes várát örök jogon Bornemissa Jánosnak (g) adományozta 
(474. sz.), most az ahhoz tartozó Wllendorff-i kúriát (curiam) is – haszonvételeivel és tarto-
zékaival együtt – neki adja, és kötelezi magát, hogy annak birtokában mind ő, mind örökösei 
megvédelmezik. A Livonia-i nemesekhez hasonlóan e jószág után az adományozottat hadkö-
telezettség terheli. Az Ermes-i districtus-ban levő és régebben az Ermes-i várhoz tartozó 
Wllendorff-i kúriát a nagyfejedelem pazarló adakozásával elidegenítette (illustrissimi ducis 
magni profusa liberalitate ab ea alienatam), majd az Thisenhausen János (n) birtokába jutott, 
mely törvénytelen birtokostól Sendomir és Mariaeburg kapitánya, a Livonia-i generalis com-
missarius: Pekoslauski Stanislaw (g) jogosan visszakövetelte, és újra az Ermes-i várhoz csa-
tolta (ad arcem Ermesensem restituerit et applicaverit). (IX. 162r–162v)
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Ái a kolozsmonostori requisitorok 1587. október 30-án kelt oklevelében (651. sz.), mely szerint a pergamenre írott 
privilégiumot a király függőpecsétje és aláírása, valamint Gembeczly [?] kézjegye erősítette meg. Az adománylevél 
szövegét bevezették a lengyel királyi könyvekbe is: Metryka Koronna nr. 132. f. 223v–224r.

575. 1586. november 21. (f. II. p. Elisab. reg.)
Előbb Bwday, másként Sarlo Mihály, majd Magyarpatha-i Horwath Mihály (nobilium) özve-
gye: Sarlo Anna (n), minthogy neme és kora miatt jószágait nem tudja igazgatni, ezért Ma-
gyarpatha-i ősi részbirtokát és Szwchak-on (Colos vm) remélt örökségét (jus suum quod… 
jure successorio in futurum adipisci speraret), valamint az általa lakott Magyarpatha-i neme-
si udvarházat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt örök jogon és visszavonhatatlanul 
unokaöccsének (nepotem suum ex fratre carnali): AlsoBodogazzonyfalwa-i Sarlo Mihálynak 
(n) vallja. Sarlo Mihály cserében élete végéig gondját viseli, és a nevezett jószágokból ellátja. 
(IX. 89r–89v)
Vö. 563–564, 576, 712. sz.

576. 1586. november 21. (f. II. p. Elisab. reg.)
Néhai Bwday, másként Sarlo Mihály, majd Magiar Patha-i néhai Horwath Mihály (nobilium) 
özvegye: Sarlo Anna (n) vallotta, hogy szeptember 29-e körül (circa Michaelis) Magiar Patha 
és Szwchak birtokbeli részeiről és bizonyos ingóságairól veje (gener), Sombor-i László (m) 
familiárisa: Sarwary Mihály (n) javára bevallást tett (563. sz.), mely unokaöccse (nepos), 
testvérének (fr. c) [fi a]: Also Bodogazzonyfalwa-i Sarlo Mihály (n) jogait sértette. Minthogy 
halottnak vélt unokaöccse életben van, és a hiteleshelyen megjelent, ezért meggondolatlanul 
tett említett bevallását visszavonja, és érvénytelennek nyilvánítja. (IX. 89v)
Vö. 575. sz.

577. 1586. november 30. (in Andreae ap.)
Egyfelől Magyar Kiskapus-i Gereoffy Mihály és János (fr. g), másfelől előbb Szamosfalwa-i 
néhai Gereoffy István, majd néhai Toteory Kristóf (nobilium) özvegye: More Sára (n) egyez-
séget kötnek az asszony hitbéréről, mely nevezett Gereoffy Istvánnak vérségi jogon Gereoffy 
Mihályra és Jánosra háramló birtokjogaiból More Sárát illeti meg úgy, hogy 53 magyar Ft-ot 
fi zetnek az asszonynak, aki ezért Gereoffy István jószágait és az azokra vonatkozó oklevele-
ket átengedte, és még egy ezüstözött és aranyozott kardot (framea) is adott. A felek a hitbér 
kiadásáról és a jószágok, ingóságok, valamint oklevelek visszaszolgáltatásáról kölcsönösen 
nyugtatták egymást. (IX. 90r–90v)

578. 1586. december 2. (f. VI. p. Andreae ap.)
Egyfelől Coloswar-i Chanadi Ferenc és felesége: Danchak Erzsébet (h), továbbá Keoreossy 
Péter és Borbély (Barbitonsor) Balázs (c) felesége: Danchak Katalin, másfelől Zabo Bálint és 
anyja, Coloswar-i Kadas Miklós (c) felesége: Zakmary Ilona (h) bemutatták 1586. szeptem-
ber 28-án Varad-on kelt magyar nyelvű egyezséglevelüket (566. sz.), melyet fogott bírák, 
nevezetesen Debreczeny Gáspár Varad-i requisitor, Varad-i Szita Boldizsár és Thury Pál, 
valamint Coloswar-i Thasnadi Gáspár deák (circumspecti) pecsétjei erősítettek meg, és me-
lyet a kolozsmonostori requisitorok oklevelükbe foglaltak. Az egyezséglevél értelmében 
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Zabo Bálint az előírt 50 Ft-ot letette Chanadi Ferencnek, Keoreossy Péternek és a nevezett 
asszonyoknak, akik őt nyugtatták ezen összeg átvétele felől, majd ugyanazok kérésére Zak-
mary Ilona 200 Ft kötés alatt vállalta, hogy a szidalmaktól tartózkodik. (F15/64)
A IX. protocollum elkallódott lapjain.

579. 1586. december 7. (f. IV. p. Nicolai ep.)
Feoldwar-i Feoldwary István (n) tiltakozik amiatt, hogy Georgyfalwa-i Vas György (n) miu-
tán Zamosfalwa-i néhai Gereoffy Gáspárral (e) annak jószágaiban remélt jogaiért hosszasan 
pereskedett, fogott bírák útján egyezségre lépett vele, melynek értelmében a kifi zetés napját 
(terminumque solutionis plenariae) az elmúlt november 30-ra (ad festum beati Andreae ap.) 
halasztották, hogy akkor ő és Vas György a nevezett Gereoffy Gáspártól a konvent előtt elég-
tételt kapjanak. Miután Gereoffy Gáspár meghalt, az összeg kifi zetése törvényes gyámjára és 
örökösére, Gereowasarhely-i Gereoffy Jánosra háramlott. Feoldwary azonban a megszabott 
terminuson a konvent előtt nem tudott megjelenni és készpénz részét nem tudta átvenni, 
minthogy november 30-án (ipso die festo Andreae ap.) elhunyt gyermekeit temette (duorum 
suorum natorum simul defunctorum corpora tumulare debuisset), majd ő is súlyosan megbe-
tegedett (ipse protestans in gravissimum morbum incidisset, et propemodum ad mortem aeg-
rotavisset). (F15/64)
A IX. protocollum elkallódott lapján.

580. 1586. december 24. (in arce Nova, XXIV. Decembris)
Cegöben (Doboka vm) lakó Keczhyety Lazlo vallotta, hogy Zentegyed-i Zentivany Pal es 
Myskolczhy Lukaczhy deák előtt 440 Ft „feyer penzt” kért vitézlő Ebeny Gábortól a Denge-
leg-i jószág kiváltására. Ugyanezen jószága terhére, különféle szükségei kapcsán kért koráb-
ban Kendy Sándortól 440 forintot, „de meggondolvan es meg tekyntwen, hogy az en meg 
newezet jozagom idegen keznel es wernel ne legyen, hanem az en ver zerent valo atyamfi a-
nal”, az említett összegen birtokát minden hozzá tartozó örökségével együtt, szavatosságot 
vállalva nevezett Ebeny Gábornál veti zálogba 1587. november 11-ig (Zent Marton napyg) 
úgy, hogy „ez jowendo Kerezteleo Zent Janos nap utan ket hettel azon Dengelegy jobagym 
kozzol kettot el foglalhasson, eggyknek legyen zanto barma hatt auuagy nyolcz eokre, az 
massykys zolgalhato jobbagy legyen, zanto barom nelkwl, es byrhassa az meg irtt Zent Mar-
ton napyg”. Ha pedig a nevezett napon e két jobbágyát nem hagyná elfoglalni, azok díján, 
úgymint 80 Ft-on maradjon, s így a teljes összeg legyen 520 Ft, „mely summaert az immar 
meg newezet jozagomat, eppen valamy jussom ennekem Dengelegen vagyon, el foglalhassa” 
ellentmondás nélkül, s addig bírhassa, míg az összeget vissza nem fi zeti. Ha viszont „az meg 
irtt Kerezteleo Zent Janos nap utan ket hettel az ket jobbagyot el hagyom foglalny”, a jószág 
csak 440 Ft-on lesz zálogban, mely summát a visszaváltáskor saját pénzéből kell megfi zes-
sen. Ha e birtokban Ebenyt nem tudná megvédelmezni, az máshol levő jószágaiból foglalhat, 
„ha myt penyg ez meg newezet jozagnak otalmazassara koltene Ebeny Gabor uram vel sui 
successores, azt meg computalvan, az derek summaval eggywt az meg valtasnak ideyen tar-
tozzam megadnya, es addyg az jozagot birhassa”. (F15/63)
Magyar nyelvű ái a kolozsmonostori requisitorok 1586. december 28-án kelt oklevelében (583. sz.).
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581. 1586. december 24. (in. vig. Nat. dom.)
Reche-i néhai Rechei Tamás (e) özvegye: Bewdeoskwti Katalin (g), minthogy a nagy drága-
ság idején, mikor egy köböl búza nyolc Ft-on kelt el, arra kényszerült, hogy a maga, családja 
és a pestis által is fenyegetett éhező jobbágyai fenntartására többektől pénzt és gabonát köl-
csönözzön, ezért Reche-i (Crazna vm) azon birtokrészét és nemesi udvarházát, amely koráb-
ban férje birtokában volt, de azt egy arról kelt levéllel neki adta, haszonvételeivel és tartozé-
kaival, nevezetesen Palwara és Kysreche prédiumokkal együtt, szavatosság vállalása mellett, 
örökösen Balasfi  János (e) kancelláriai íródeáknak és férje rokonának, Varza-i Vaida Baltha-
zar-nak (e) vallja részben a már korábban átvett 500 magyar Ft-ért, részben csereként a neve-
zett Vaida Balthazar Keczel-i (Colos vm [!]) részbirtokáért. (IX. 119r–119v)

582. 1586. december 26. (f. II. p. Nat. dom.)
Munkaczhy Márton (n) Keowar-i várnagy (castellanus) – familiárisa: Mod János (n) útján – 
tiltakozik amiatt, hogy Kotelesmezeo (in cottu Zolnok Mediocris) nevű birtokát a szomszé-
dos birtokosok erővel elfoglalták. (IX. 98r)

583. 1586. december 28. (f. IV. [p.] Nat. dom.)
[A kolozsmonostori requisitorok] Czegeo-i Keczhyety László (e) kérésére átírják azt az 1586. 
december 24-én kelt magyar nyelvű oklevelet (580. sz.), mellyel Wywar vára kapitányától: 
Ebeny Gábortól (e) bizonyos pénzösszeget kölcsönzött. (F15/63)
A IX. protocollum elkallódott lapjain: 95r–95v.

584. 1587. január 10. (f. III. p. Epiph. dom.)
A Varad-i requisitorok előtt néhai Danchi György fi a: István (e) tiltakozik amiatt, hogy a 
Danchi jozagh-nak nevezett Fanchika, Peszere, Papy, Keoteogian, Keoteotarchia, Remethe, 
Echy, Wemer, Saap, Gwzar, Vanchiod és Janosd birtokbeli részeket, illetve Oly prediumot 
(Bihor vm) Erdély kormányzója (gubernator): Geczi János (m) – néhai Danch László fi a: 
János (e) magszakadása ürügyén – Somlio-i néhai Bathori Kristóf erdélyi vajdától új ado-
mány címén a maga és atyafi ai részére kieszközölte. Ezért tiltja az erdélyi vajdákat a jószá-
gok eladományozásától, Geczi Jánost és bárki mást azok megszerzésétől, a hiteleshelyeket 
pedig az üggyel kapcsolatos oklevelek kiállításától. (XVII. 253v)
A kolozsmonostori requisitorok 1618. december 14-én kelt másolata.

585. 1587. január 13. (f. VI. a. Priscae virg.)
A gyulafehérvári (AlbTr) requisitorok bizonyítják, hogy Hallerkeo-i néhai Haller Péter (e) 
fi ai: Gábor és Mihály (egregii, nobiles) megosztoztak ősi javaikon és az erdélyi vármegyék-
ben levő birtokjogaikon, úgymint szebeni (Cibiniensis) és Vizakna-i házaikon, a Vizakna-i 
királybíróságon és tartozékain, továbbá a házi ékességeken, arany- és ezüstmarhákon, kész-
pénzen, tallérokon és aranyforintokon, valamint az adósságokon. (X. 27r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1590. október 27-én kelt oklevelében (818. sz.). □ Regeszta: ErdKápJkv 
VIII. 1. 476. sz.
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586. 1587. január 16. (in vig. Anthonii ab.)
Zarwaskend-i Sibrik Gáspár (e) tekintettel hűséges szolgálataira, melyeket előbb testvérének 
(fr. c), a Varad-i vár kapitányának: Zarwaskend-i néhai Sibrik Györgynek (e), majd utóbb 
neki is tanúsított, Olahfenes-i offi ciálisának: Goricza-i Horwath Györgynek (n) adományoz-
za örök jogon ama Olahfenes-i (Colos vm) lakatlan jobbágytelkét néhai Kwn Pál (pr) házával 
együtt, melynek szomszédságában egyfelől néhai Tatar Máté, másfelől Barla János (providi) 
háza áll. Sibrik Gáspár és örökösei csak 200 magyar Ft lefi zetésével és az építkezésre fordí-
tott költségek megtérítésével rekeszthetik ki Horwath Györgyöt és örököseit a jószág birto-
kából. (IX. 113r)

587. 1587. január 17. (in Anthonii ab.)
Solyomkeo-i néhai Menyhar Gáspár (e) fi ai: Péter, László és Gáspár – testvéröccsük (fr. c. 
natu minimi): István nevében is – tiltakoznak amiatt, hogy Solyomkeo-i Menyhar Szerafi n 
(n) Solyomkeo, Wyfalw, Kowachy és Zentkatolna (Doboca vm) birtokbeli ősi részeit eladta 
Wywar vára praefectusának: Ebeny Gábornak (e) és feleségének, az ő testvérüknek (s. c): 
Menyhar Annának (g). Egyúttal tiltják a nevezett Menyhar Szerafi nt eme jószágok elidegení-
tésétől, Ebeny Gábort és feleségét azok megszerzésétől és iktatásától, a vajdát pedig az ado-
mányozástól és a bármilyen módon való elidegenítéstől. (IX. 113r–113v)
Vö. 673. sz.

588. 1587. január 17. (in Anthonii conf.)
Badok-i néhai Nadassy György (n) fi a: Ferenc (e), minthogy éretlen kora miatt (ob aetatis 
suae imbecillitatem) Badok-i (Doboca vm) apai jószágait nem képes megvédeni és igazgatni, 
ezért személyét nevezett javaival együtt mostohaapjának, Lona-i Kendi Farkas (e) servitorá-
nak: Fodor Istvánnak (n) gondviselése és védelme alá (sub curationem et defensionem) he-
lyezi, amíg fel nem serdül, és el nem éri férfi korát, hogy a vagyonát igazgassa (administratio-
ni rei familiaris). (IX. 120r)

589. 1587. január 17. (in Anthonii conf.)
Lona-i Kendi Farkas (e) tiltakozik amiatt, hogy testvérbátyja (fr. c. natu maior): Lona-i Ken-
di Sándor (m) a Losard (Doboca vm) birtok határában levő, általuk eddig közösen használt 
erdőt a maga részére foglalta, az elmúlt május 22-e körül (circa festum Pentec.) szekerét 
onnan elhajtatta, és most sem engedi, hogy arról a helyről fát hordasson, miközben ő ezt 
megteszi. Ezenfelül Losard, Borsa és Valazwt (Doboca vm) birtokbeli ama részeit, melyeket 
korábban az ő anyjának: néhai Bamffi  Katalinnak (g) hitbéreként engedett át Kendi Sándor, 
szeptember 29-e körül (circa festum Michaelis arch.) jogtalanul visszafoglalta, azt a Losard-i 
részbirtokot és Iklod-i malmot (Doboca vm), illetve Eor-i (Colos vm) jószágot, melyeket 
Jeneo-i néhai Nywtodi István (e) özvegye: néhai Witez Erzsébet (g) Kendi Sándornak vetett 
zálogba, az elmúlt nyolcados törvényszak idején (sub termino octavali) a maga részére iktat-
ta, és emellett minden évben elfoglalta Losard és Lona birtokok (Doboca vm) határában levő 
szántóföldjeit és kaszálóit, az idén pedig azon Lona-i jobbágytelket is, melyen Kis Márton és 
Thamas György (providi) laknak. Ezért tiltja Kendi Sándort a felsorolt jószágok elfoglalásá-
tól és bitorlásától, illetve a nevezett zálogos részjószág iktatásától. (IX. 120r–120v)
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590. 1587. január 26. (XXVI. Ianuarii, in arce Fogaras)
[Somlio-i Bathori Zsigmond vajda bizonyítja, hogy] Petrithyewitth Horwath Kozma (e), Fo-
garas vára praefectusa – Zamosfalwa-i néhai Mikola Ferenc fi a: János (e) nevében – egyez-
séget kötött a nevezett vár familiárisaival, Gywrossith Jánossal és Andrással (egregii) Sza-
mosfalwa-i néhai Mikola Farkasnak (e) feleségétől, néhai Hagymassi Sárától (n) született 
gyermekei: Fruzsina és Borbála (nobilium puellarum) eltartása ügyében. (X. 169v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1592. február 17-én kelt oklevelében. — Eredetije: Jósika cs. hitbizomá-
nyi lt., I. sorozat, nr. 307.

591. 1587. február 4. (sab. p. Purif. Mariae)
Eottwes András (c) Coloswar-i esküdt polgár – feleségétől, néhai Kakas András (e) erdélyi 
harmincados és Coloswar-i esküdt leányától: néhai Katalintól (h) született kiskorú gyerme-
kei: András és Anna terhét is magára vállalva –, valamint a nevezett néhai Kakas Andrásnak 
feleségétől, az erdélyi sóbányák kamarásának (camerarii salinarum Transylvanicarum), Co-
loswar-i néhai Sarlay Miklósnak (e) leányától: Sarlay Annától (g) született fi a: Kakas István 
(exc) mindkét jog doktora vallották, hogy az elmúlt napokban az említett Sarlay Anna – anyai 
szeretetből és fogott bírák tanácsára – Kakas András házából, szőlőiből, allodiumából, kert-
jeiből, szántóföldjeiből, ezüstneműjéből, készpénzéből, többi marhájából és házi eszközei-
ből, az ingóságokból és ingatlanokból egyaránt elkülönítette, és hiánytalanul kezükhöz adta 
az őket illető apai kétharmadot (bessem seu dualitatem paternam), melynek átadása felől 
ugyanakkor nyugtatták a nevezett asszonyt. Eottwes András egyúttal azt a számára és gyer-
mekei számára kiszakított részt, amely néhai Kakas Andrásnak Coloswar főterén (in theatro) 
– a saját, illetve néhai Ferenczy Antal (c) házainak szomszédságában – levő házából illeti 
meg, korábban már kézhez vett bizonyos összegért örökösen eladta Kakas Istvánnak. Végül 
Eottwes András és Kakas István kötelezték magukat, hogy Sarlay Annát – azokkal szemben, 
akik a nevezett apai kétharmad okán háborgatnák – közös költségen megvédik, Eottwes pe-
dig külön arra vállalt kötelezettséget, hogy Kakas Istvánt az eladott házrész birtokában meg-
védelmezi. (IX. 103r–103v)
Regeszta: Veress: Kakas István 33.

592. 1587. február 8. (f. IV. p. Dorotheae virg.)
Néhai Kereztwry Boldizsárnak (e) feleségétől, Illye-i néhai Dienessy László leányának: né-
hai Annának (n) leányától: néhai Bassy Margittól (n) született fi a: Sayokereztwr-i Kereztwry 
Tamás (n) – felesége: Chereny Klára (n) nevében is – tekintettel szegénységére, pártfogói 
hiányára, és mivel az idegenek, illetve rokonai kezén levő Hwnyad és Szarand vármegyei ősi 
anyai javait nem tudja visszaszerezni, azért, hogy meghálálja azokat a jótéteményeket, me-
lyeket közelebbi atyafi a (fr. propinquiori), Zamosfalwa/Szamosfalwa-i néhai Mikola János-
nak (e) feleségétől, néhai Kabos Mihály (e) és az említett néhai Dienessy Anna leányától: 
néhai Kabos Ilonától (n) született fi a: Mikola Pál (n) legutóbb a gabonának az elmúlt évben 
egész Erdélyt súlytó drágasága (annonae caritatem) idején tanúsított, továbbá azért, hogy 
megtarthassa Olahfellak-i (Doboca vm) részbirtokát – melyet az említett drágaság miatt 200 
Ft-on Bethlen vára praefectusánál: Nozaly-i Cheffey Jánosnál (e) kötött le, de azt nem tudta 
visszaváltani – 100 magyar Ft-ot kölcsönzött a nevezett Mikola Páltól, mely összegért bárki-
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nek a kezén levő említett anyai jussát, úgymint Hwnyad és Szarand vármegyei részbirtokait 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt örök jogon Mikolának és feleségének: Zentegye-
dy/Szentegyedy Borbálának (n) vallotta. Mikola Pál és felesége, valamint örököseik a neve-
zett javakat saját költségükön perelhetik, Kereztwry Tamás pedig utódai nevében is kötelezte 
magát, hogy nekik ügyvédvalló levelet ad. Ha Mikolának sikerül a jószágokat visszaszerezni, 
Kereztwry Tamás örökösei csak akkor perelhetnek azokért Mikolával, feleségével vagy gyer-
mekeivel, ha előbb a 100 Ft-ot leteszik, és még adnak 300-at költségeik és fáradozásaik 
megtérítéséért. Mikola magtalan halála esetén a visszaperelt jószágok Kereztwry Tamásra és 
örököseire maradnak, ha pedig Kereztwry halna meg utódok nélkül, Dombrawicza-i (Hwnyad 
vm) részbirtoka Mikola Pálra és örököseire háramlik. Az egyezség megszegője 500 magyar 
Ft-on marad. (IX. 104v–105v)

593. 1587. február 15. (f. IV. p. Valentini mart.)
Szawa-i Almady Gáspár (e) fi a: Bálint (n) tiltakozik amiatt, hogy apja az elmúlt években 
Vayolla, Septer, Legen, Pete, Olahpalotka, Magyarpalotka, Kezy (Colos vm), Simontelke, 
Kis Bwdak, Szawa, Gywla, Bogach (Doboca vm), úgyszintén Szilkerek, Pentek és Kechet-
szylvas (in Szolnok Interiori) birtokbeli ősi részeit új adományként kieszközölte a maga és 
utódai számára Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajdától, majd azokba – az adomány-
ról kelt oklevél alapján – magát és mindkét nemű örököseit bevezettette, ugyanakkor más ősi 
részeit, úgymint Boncznyres-i (Doboca vm) és Totfalw-i (in Szolnok Interiori) birtokrészeit, 
valamint Szilkerek (Zolnok Interiori) fele részét – melyek jelenleg az említett vajda adomá-
nyából Lona-i Kendi Sándor (g, m) kezénél vannak – cserébe adta ugyanannak a vajdának 
Szawa birtok fele részéért. Minthogy mind az iktatás, mind a csere ősi jogainak sérelmével 
történt azokat semmisnek nyilvánítja. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollum kiszakadt 96r lapja. A szöveg előfordul említésként is a kolozsmonostori requisitorok 
1601. április 10-én kelt oklevelében, l. XV. 124r.

594. 1587. február 23. (f. V. p. Petri cath.)
Panczelcheh-i néhai Czompo Mátyás (n) özvegye: Somay Katalin (n) Fodorhaza-i (Doboca 
vm) ama ősi és anyai jószágát, melyen jelenleg nincs olyan udvarház, melyben férjével: Mis-
kolcz-i/Miskolczy Lukács deákkal (n) együtt illően élhetne, 200 magyar Ft-on házastársánál 
inscribálja, minthogy az vállalta, hogy az ottani lepusztult udvarházát újjáépíti. Magtalan 
halála esetén saját atyafi ai csak ezzel az összeggel és az építési költségek visszafi zetésével 
rekeszthetik ki férjét a jószágból. (IX. 105v–106r)

595. 1587. március 2. (II. Martii)
Palfalwa-i Bwryan Ferenc (e) felesége: Pernezy Katalin (n) tiltja István lengyel király egyko-
ri familiárisait: Varady Györgyöt és Themeswary Jánost (egregios) Also Raytoch, Nerche, 
Keozeplak, Nyres, Berche (Colos vm) és Zenthmaria (Doboca vm) birtokokba való iktatásá-
tól és azok használatától. (F15/64)
A bejegyzés alatt: Si litteras postulat, suo modo debet describi.
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596. 1587. március 4. (sab. p. diem Cinerum)
Kiskapus-i idősebb Gereoffi  Mihály (n), hogy saját jószágait visszaválthassa Manik-i néhai 
Kwn Ferenc (e) özvegyének: Chereny Klárának (n) kezéből, Bedech és Eztana (Colos vm) 
birtokbeli részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, kivéve az Eztana-i hegyen tele-
pített szőlőt, melynek hasznát továbbra is veheti, szavatosságot vállalva 90 magyar Ft-on 
zálogba veti Coloswar-i Zok Péter (e) Hwnyad-i harmincadosnál úgy, hogy ebben az évben 
még beszedheti az Eztana-i részjószág dézsmáját, de a következőkben ezt nem teheti meg. 
Ha Zok Pétert nem tudná megvédeni e birtokokban, a zálogösszeget maradéktalanul vissza-
adja. (IX. 102r–102v)
Azonos szövegű másolata megtalálható a IX. protocollum 146v és 149r közötti számozatlan lapján is.

597. 1587. március 22. (f. IV. a. Annunc. Mariae)
Boyt-i Pesty Pál (n) tekintettel a törökök gyakori pusztításaira a magyarországi részeken 
(crebras Turcarum depopulationes in partibus Hungariae), a jelenleg jobbágya: Tompa [?] 
Bálint (pr) által lakott, Hobay István és Gal Tamás házainak szomszédságában levő Boytt-i 
(Byhor vm) nemesi udvarházát haszonvételeivel és tartozékaival együtt örökösen cserébe 
adja Kysmaria-i Boczhykay Istvánnak (m), annak Lwkafalva-n (comitatu seu sede siculicali 
Maroszek), Bartha János és Gáspár János házainak szomszédságában levő lakatlan jobbágy-
házáért és a birtok szokása szerinti (juxta eiusdem possessionis consuetudinem) tartozékaiért. 
(F15/63, IX. 97r)
A bejegyzés nagyobbik része az F15/63 jelzet alatti protocollumtöredékek között maradt fent.

598. 1587. március 29. (f. IV. p. Laetare)
Nema-i Vajda Mihály (e) tiltakozik amiatt, hogy Varza-i Vayda Fărcaș (n) Varza (Colos vm) 
birtok határában, a Kalota nevű hegyek felé egy közös részen (in loca videlicet communi) a 
maga számára nemesi udvarházat épített, amely mellé – szintén a közös földeken – csűrt 
(horreum) akar emelni. Ezért tiltja a nevezett Vayda Fărcașt a közös föld elfoglalásától és az 
arra való építéstől. (IX. 106r–106v)

599. 1587. március 29. (f. IV. p. Laetare)
A Zentmihalyfalwa-i egyház papja (pastor): Basilius István szükségtől kényszerítve, és hogy 
kiadja leányának, Egeres vára (castrum) praefectusa: Zeoleos-i Péter deák (e) feleségének: 
Balasffy Annának azt a részt, amely első felesége: néhai Mood Erzsébet anyai harmadrészé-
ből (ex tertialitate materna) őt megilleti, a Coloswar-i Zenawcza-ban levő azon sarokházát, 
melynek szomszédjai egyfelől Balasffy Ambrus (c) requisitor háza, másfelől a Kisfazakas 
ucza felé vezető sikátor (angiportus), szavatosságot vállalva 700 Ft-ért örök jogon eladja 
nevezett vejének és feleségének. Az összegből 100 Ft-ot már korábban átvett Péter deáktól, 
100 Ft-ot említett leánya anyai harmadrészeként számított fel, a maradék 500-at pedig most 
kapta meg vejétől. (IX. 112v)

600. 1587. március 29. (f. IV. p. Laetare)
Henczel Balázs (c) Coloswar-i lakos az általa Zegedi Gergely (c) aranyműves polgártól cse-
rébe kapott házát a Hyd ucza-ban, egyfelől Agoston János (c), másfelől néhai Kozma szűcs 
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özvegyének: Margitnak (h) szomszédságában, úgy, ahogyan azt Zegedi Gergely birtokolta, 
szavatosságot vállalva 225 magyar Ft-ért eladja a Keobleos-i egyház papjának (ministro): 
Basilius Istvánnak (hon) és örököseinek. Ha Zegedi Gergely a Monostor utcában, Mihály 
mészáros és néhai Laskay Gergely (circumspecti) szomszédságában levő, elcserélt ház birto-
kában a törvényes követelőkkel szemben megmaradhat [!], akkor Basilius-nak is mennie kell 
Henczel Balázs házából, és pénzét visszakapja. (IX. 130r–130v)

601. 1587. március 30. (f. V. p. Laetare)
Frata-i Fratay Gábor (e) Marokhaza (Doboca vm) birtokbeli részét minden olyan örökös 
jussával, amely őt abban a birtokban – magszakadás vagy más jogcímen – megilleti, haszon-
vételeivel és tartozékaival együtt 100 magyar Ft-on zálogba veti Iklod-i Toldalagi Ferencnél 
(e). Fratay és örökösei a zálogösszeggel perlekedés nélkül visszavehetik e jószágot Toldala-
gitól és örököseitől, ha pedig az előbbiek Toldalagit és örököseit zálogbirtokukban nem tud-
nák megvédeni, kötelesek visszaadni a 100 Ft-ot, ellenkező esetben jószágaikból azonos ér-
tékben zálogul foglalhatnak. (IX. 107r–107v)

602. 1587. április 4. (f. III. p. Judica)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Bathory Zsigmond erdélyi vajdának Haller-
keo-i Haller Gábor (e) részére kelt parancsára április 3-án (f. II. p. Judica) kiszálltak Colos-
war városában Bornemizza Gergely és Benedek, valamint Sztanizlo András (circumspecti) 
házaihoz, ahol a feleségeik által, úgymint Bornemizza Gergelyt Kalmar Orsolya, Bornemiz-
za Benedeket Torday Anna, Ztanizlo Andrást pedig Gellyen Anna által tiltották Zent Iwan-i 
néhai Kendy János (e) készpénzének, arany- és ezüstmarháinak, barmainak és más ingósága-
inak elidegenítésétől, amíg a perben végleges döntés nem születik. (IX. 106v–107r)

603. 1587. április 13. (f. V. p. Palmarum)
Az Uywar-i vár praefectusa: Ebeny Gábor (e) Kechet (in cottu Zolnok Interiori) birtokán levő 
nemesi udvarházát tartozékai kivételével cserébe adja Magyar Peterd-i Lithay Jánosnak és 
Ferencnek (egregii) azok ugyanott levő, épületek nélküli nemesi telkéért, szintén tartozékai 
nélkül. Ebeny Gábor ezenfelül még 18 Ft-ot fi zetett, minthogy a puszta nemestelek – fogott 
bírák becslése szerint – értékesebbnek bizonyult saját udvarházánál. Mindkét fél szavatossá-
got vállalt, a szerződés megszegője pedig 300 magyar Ft-on maradjon, melyet az egyezség 
megtartója a másik fél javain – az esetleges építési költségekkel együtt – vegyen meg. (IX. 
109r–109v)

604. 1587. április 21. (f. VI. p. Paschae)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Bathory Zsigmond erdélyi vajda Hallerkeo-i 
Haller Gábor (e) részére kelt parancsára április 20-án (f. V. p. festum Paschalis) kiszálltak 
Coloswar városában Thorda-i Ádám (n) deák, Katonay Mihály (c) esküdt polgár és néhai 
Volffard István (c) özvegyének: Barath Zsófi ának (honestae) házaihoz, ahol őket személye-
sen eltiltották Zent Iwan-i néhai Kendy János (e) készpénzének, arany- és ezüstmarháinak, 
barmainak és más ingóságainak elidegenítésétől, amíg a perben végleges döntés nem szüle-
tik. Ők erre azt válaszolták, hogy Kendy János javai közül semmi nincs kezüknél. Ugyanak-
kor kiszálltak Gellyen Imre, Borbély (Barbitonsor), másként Rosas János, Daroczy Pál, Kal-
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mar Péter és János házaihoz, ahol Gellyent Erzsébet nevű szolgálója, Borbélyt Fenessy 
Márton nevű servitora, Daroczy Pált felesége: Dorottya, Kalmar Pétert és Jánost pedig ez 
utóbbi szolgálója: Klára révén értesítették. A nevezett Daroczy Pálné Dorottya azt a választ 
adta, hogy náluk sincs semmi Kendi javaiból. (IX. 107v–108r)
A parancslevél szövegét nem másolták be.

605. 1587. április 21. (f. VI. p. Paschae)
A kolozsmonostori requisitorok Benedekfalwa-i Baxay Lőrinc (e) által gyámként előállított 
gyermek, Szilagycheh-i néhai Vajda Mihály (n) fi a: István életkorát nem egészen kilenc évre 
becsülik (octo annos natum et nonum ingressum esse annum comperimus). (IX. 108r–108v)

606. 1587. április 21. (f. VI. p. Paschalis)
Benedekfalwa-i Baxay Lőrinc (e) tiltakozik amiatt, hogy az ő Benedekfalwa, Kisdebreczen 
és Kechkesfalwa (in cottu Zolnok Mediocri) birtokbeli részeit Somlyo-i Bathory Zsigmond 
erdélyi vajda ítélőmestere: Ipp-i Borssolo János (e) magszakadás címén kieszközölte, és azo-
kat nagyböjtkor (in Quadrages.) a Varad-i káptalannal (medio capitularis personae Varadi-
ensis) magának akarta iktatni. Minthogy e jószágokat – Somlyo-i néhai Bathory Kristóf er-
délyi vajda iktatóparancsa értelmében – [a kolozsmonostori konventtel] (medio nostri) már 
régóta ellentmondás nélkül magának iktatta, a Borssolo részére való iktatáskor a Varad-i 
káptalan kiküldöttje: Gáspár deák (n) requisitor előtt tiltást tett, és most is eltiltja Bathory 
Zsigmondot az adományozástól, Borssolo Jánost pedig nevezett jószágainak megszerzésétől. 
(IX. 108v)

607. 1587. április 30. (Albae Iuliae, dom. Miseric.)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda bizonyítja, hogy egyfelől Lona-i Kendy Sándor 
(m) tanácsúr – ügyvédvalló levéllel Zenthiwan-i néhai Kendy János (m) leánya, Reway 
Lőrinc (m) felesége: Anna (m) nevében – másfelől Hallerkeo-i Haller Gábor (e) – ügyvédval-
ló levéllel testvére (fr. c): Mihály nevében is – a következő bevallást tették. Az elmúlt évek-
ben a nevezett néhai Kendy János az arany- és ezüstneműiről, készpénzéről és más ingósága-
iról a kolozsmonostori konvent requisitorainak oklevele (427. sz.) szerint bevallást tett az 
említett Haller Gábor javára, melynek okán Kendy halála után annak némely főurak (diver-
sorum magnatum), nemesek és polgárok (civilis conditionis hominum) kezén levő javait 
Haller lefoglaltatta, amiért az utóbbi és nevezett Kendy Anna között vita támadt. Most, fogott 
bírák útján egyezséget kötnek, amely szerint Kendy Anna ama ingóságokat, arany- és ezüst-
neműeket, készpénzt, tallérokat és egyebeket, melyek Lona-i Kendy Farkasnál, Radnoth-i 
Kendy Gábornál (egregii), a Coloswar-on lakó Bornemizza Benedek deáknál, Ztenczel And-
rásnál és Bornemyzza, másként Eotwes Gergelynél (circumspecti) vannak, a maga részére 
visszaveszi, és azokat örök jogon megtartja. Ezeken kívül Varad-i Kalmar Péternek (n) Ken-
dy Jánost megillető 1120 Ft-os adósságát és a többi ingóságot – e levél erejével – Haller 
Gábor a maga részére szerzi vissza, Kendy Anna pedig ezekre nem tart igényt. (IX. 109v–110r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1587. május 7-i oklevelében (608. sz.).

1587. március 30. – 1587. április 30.
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608. 1587. május 7. (dom. Jubilate)
A kolozsmonostori requisitorok Lona-i Kendy Farkas (e) kérésére átírják Báthory Zsigmond 
1587. április 30-án kelt egyezséglevelét (607. sz.). (IX. 109v–110r)

609. 1587. május 8. (f. II. p. Jubilate)
Feyera Lodovico (n) krakkói (Craccovia) olasz tiltakozik amiatt, hogy a néhai velencei (Ve-
neti) Parruta Niccolo-nak (n) feleségétől, az ő testvérétől (s. cout): néhai Fiera Virginea-tól 
(g) született leányának, az elmúlt évben magtalanul elhalt Parruta Elisabetta-nak (g) és férjé-
nek: Enied-i Balassy István (n) deáknak minden ingóságát és ingatlanát az erdélyi vajda or-
vosa (doctor physicus): Blandrata György (exc) magához vette, habár azok közelebbi atyafi -
ként őt illetik meg. E javak bizonyos részét Blandrata visszaadta, egy másik részt viszont 
csak peres úton hajlandó átengedni. Minthogy házától és családjától hosszú ideig volt távol, 
kénytelen hazatérni, de a Blandratánál levő javakat peres úton személyesen vagy emberei és 
ügyvédjei által keresni fogja. (IX. 110r–110v)

610. 1587. május 8. (f. II. p. Phil. et Jac.)
Lona-i Kendy Farkas (e), valamint Zwchyak-i Thomory István (n) – Kendy Sándor (m) és a 
többi atyafi ak nevében is – tiltakoznak amiatt, hogy bár ők készen álltak az adósoktól egybe-
gyűjtött arany- és ezüstmarhákat, illetve készpénzt néhai Kendy János (e) leányának: Reway 
Lőrincné Annának (g) átadni, mégis az átvétellel megbízott Sarmassagy Miklós (e) azok 
kézhezvételét megtagadta. (IX. 97r)
A lapszélen: Extradatione si oportuerit melius erit describendo.

611. 1587. május 17. (f. IV. p. Cantate)
Sombor-i László (m) tanácsúr és arendátor tiltakozik amiatt, hogy Pulyon-i Zenthe Miklóst 
(n) – a vajda adománya alapján – beiktatták a Bothos resz, másként Bothos harmad nevű 
részjószágba, habár ő azt már korábbról adományként bírja. (IX. 110v)

612. 1587. május 31. (f. IV. a. Pentec.)
Egyfelől Zowath-i néhai Ombozy György (e) özvegye: Zentpaly Erzsébet (g), másfelől Ge-
reomonostra-i néhai Kabos Kristófnak (e) feleségétől, néhai Bank Margittól (g) született fi a: 
Apahyda-i Kabos Mihály (n), úgyszintén Also Jara-i Bagamery György és Twr-i Jobbagy 
István (egregii) vallották, hogy azon vitájukban, amely néhai Ombozy György, Kabos Kris-
tóf és Bank Margit ingóságai okán köztük támadt, az alábbiak szerint egyeztek ki. Az elkö-
vetkező július 2-án (dom. p. Petri et Pauli) mindkét fél jelenjen meg az általuk közösön kije-
lölt helyen (communem locum) Kolos mezővárosban (Colos vm), ahova bíráknak jogtudó 
nemeseket hívjanak, úgymint Erzsébet asszony részéről Somlyai Gergely deák fi skális direc-
tort, Czege-i Was Györgyöt, Somkerek-i Erdely Gergelyt és Gerend-i Gerendi Jánost, Kabos 
Mihály részéről pedig Bogath-i Bogathy Boldizsárt, Coloswar-i Márton deák requisitort, 
Gereomonostra-i Kemeny Györgyöt és Zamosfalwa-i Mikola Pált (egregii), és az ne legyen 
akadály, ha egy vagy két bíró nem jelenik meg. A felek közös költségén ugyanoda hívják 
Radvanczy Márton (e) vajdai ítélőmestert is, és ott előadják minden nehézségüket, vitájukat, 
és nyilatkoznak az összes ingóság feletti jussukról, majd azt, amit a bírák határoznak, 1000 
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arany Ft kötés terhe alatt elfogadják. Ha pedig valamelyik fél e döntéshez nem tartaná magát, 
a másik fél – vajdai parancslevél alapján – a nevezett bírságot egy szolgabíró és alispán által 
e levél erejével ellentmondás fi gyelembe vétele nélkül megveheti. Az arany- és ezüstnemű-
ket, nevezetesen azokat az ingóságokat, melyeket Zentpali Erzsébetnek néhai férje még éle-
tében adott, illetve azokat, melyek halála után kerültek kezéhez, az asszony 1000 arany Ft 
kötés terhe alatt a bírák elé hozza, de Kabos Mihály is köteles – ugyanazon büntetés terhe 
alatt – előadni mind házánál levő arany- és ezüstneműit, mind azokat, melyeket Coloswar-on 
néhai Ferenczy Antal (c) özvegyétől kell kézhez vegyen. Úgyszintén a házi eszközöket, a 
lovakat (equos eorundemque armenta), apróbarmokat (pecora, pecudes) és azok jövedelmeit, 
a szekereket (rhedas) és házi ékességeket (domus clenodia) az azokról készült inventariumok 
szerint a bírák elé hozzák, és onnan nem viszik el, továbbá nem hallgatják el, ha másoknál is 
van zálogban bármilyen ezüstnemű és hasonló ingóság. A Ferenczy Antalnál elhelyezett in-
góságokat inventariumuk szerint, igaz súlyúkon (cum justo suo pondere) Kabos Mihály veszi 
kezéhez az oklevelekkel együtt, kivéve néhai Bank Margit végrendeletét és az ehhez adott 
jóváhagyást (consensualibus super easdem), valamint az ott levő ingóságok jegyzékének pár-
ját, melyeket Erzsébet asszonynak adjanak át. [Az ítéletre] kijelölt terminus közeledtével 
mindkét fél tartasson tanúvallatást ezen ügyre vonatkozó dolgokról (de rebus adhanc rem 
spectantibus et necessariis pro sese attestari faciant), és ha a kijelölt bírák az ügyben már 
döntést hoztak, az egyik alispán és egy alszolgabíró az állatokat és azok jövedelmeit (pecora, 
pecudes et id genus animalia, eorundemque utilitates et proventus) ossza el a két fél között. 
A fentiek megtartására mindkét fél 1000 arany Ft kötés terhe alatt kötelezte magát. (IX. 
111r–112r)

613. 1587. május 31. (f. IV. a. Pentec.)
A kolozsmonostori requisitorok Jeneo-i Dobokay István (e) kérésére feleségétől, néhai Om-
bozy Katalintól (g) született fi a: János életkorát nem egészen nyolc évre becsülik (septem 
annos natum et versus octavum progressum esse comperimus). (IX. 112r)

614. 1587. május 31. (f. IV. a. Pentec.)
Jeneo-i Dobokay István (e) gyermekkora óta tanúsított hűséges szolgálatai jutalmául Kerezt-
wry András (h) nevű servitorának, valamint utódainak és örököseinek 70 magyar Ft-on 
inskri bálja azon Jeneo-i (Doboca vm), korábban Nagy Bak István (pr), jelenleg pedig a neve-
zett Kereztwry által lakott jobbágytelkét haszonvételeivel és tartozékaival együtt, melynek 
szomszédságában saját jobbágyainak – nyugatról Kis Miklósnak, keletről Kis Bak Istvánnak 
– házai találhatók. Ezért és az évente fi zetendő sallarium fejében, amely 12 Ft-ból, karasia 
posztóból készült mentéből, dolmányból (tunica) és nadrágokból (caligae) áll, Kereztwry és 
utódai kötelesek lesznek szolgálni Dobokaynak és utódainak. Ha ez utóbbiak a sallariumot 
nem fi zetik, akkor Kereztwry és utódai a szolgálat alól mentesülnek, de uruk jóváhagyása 
nélkül másnak szolgálatába nem állhatnak, a Dobokayak pedig – ha Kereztwry és utódai már 
nem akarnak szolgálni, vagy a szolgálatuk nekik nem tetszik – csak a 70 Ft készpénz lefi ze-
tésével rekeszthetik ki őket e jobbágytelekből, melyre Kereztwry András és utódai tizedmen-
tességet is kaptak. (IX. 99r–99v)
Előfordul tartalmi ái-ként is a kolozsmonostori requisitorok 1593. február 3-án kelt oklevelében: X. 191v–192r. Vö. 
543. sz.

1587. május 7. – 1587. május 31.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei210

615. 1587. május 31. (f. IV. a. Pentec.)
Zentegyed-i Zabo Miklós (n) egyezséget köt Sombor-i Sombori László (m) tanácsúrral, az 
erdélyi tizedek arendátorával, visszavonva ama ellentmondását, melyet [1587.] május 21-én 
(dom. a. Asc. dom.) a vajdai és konventi kiküldött előtt a Zent Egyed-i és Pwlyon-i (Doboca 
vm) Botos harmad-nak nevezett részjószágok Sombori László részére való iktatásakor tett, 
mely jószágokat felesége: néhai Botos Katalin (n) birtokolta, majd az ő kezéhez kerültek. 
Minthogy Sombori Lászlóval semmiben nem akar ellenkezni, de ugyanakkor a nevezett jó-
szágokat nagy költséggel szerezte vissza másoktól, ezért Sombori László offi ciálisa: Witez 
Miklós (pr) által letett 50 magyar Ft ellenében azokat a nevezett tanácsúrnak engedi át az 
alábbi jegyzék szerint: Memoriale az mely eoreoksegeket en Zabo Miklos idegen keztewl 
meghzabaditottam. Egy zeoleot valtottam megh uramtol, Gergely deaktol negy forinton, is-
met az Nagy mezeon valo zab feoldet, az Ereoss kerek eleott valo feoldet, az Keozegew 
eleott valo feoldet, az Nywlas aybele feoldet, az Hwrayban valonak felyt, az Fewzes padyan 
valonak felit, ezek Botos Boldisare voltanak. Ismegh az erdeo megett valo feoldet, az szylvan 
fen walo feoldet. Szenafwet: az Fewzes terin valo darab few, az Kis reten valo chegeles few, 
ki az kender feolde keozeott vagion, ugianott az Kis reten alabb egy nyl few, ki az Botos 
Benedekne haza utan valo. Ismet az Nagyweolgy eleott valo nylfew, ugian az is azon haz 
utan valo. Ezek Gergely deak uram kezeben voltanak, es zolgalatomert atta megh. Az Berek-
zegy zeoleot hogy elchereltem, ki pwzta vala, Tywkmonyas Boldisarnak attam hozza negy 
forintot. Az Botos Boldisar gyepewyet, ki az Mileo alatt vagion valtottam megh fel keobeol 
bwzan Sombory uramtol, kit Botos Andras wetett volt zalagban. Ismegh attam hat veka 
bwzat Botos Andrasnak, hogy ugian azon gyepewbeol ki elegitettem. Tardi Antaltwl valtot-
tam megh egy darab szenafwwet mely Dano teryn vagion, ki az Botos Boldisare volt egy 
forinton. Vas Demeter kezebeol egy feoldet veottem, ki Falkafa alatt vagion. Ismet veottem 
Mihaly Mathe kezebeol eggyet, az is Falkafa fewn vagion. Weottem Botos Andrastol egy 
darab zena fewwet Dano teryn, az Szylvay eleott valo feoldet. Jankatelkiben egy kazalo par-
lagot, ket hold zanto feoldet zalagwl ket forinton. Ismet ugyan eoteolle weottem az Kondor 
marok patakya mellett valo Horgas feoldet, ismet az Szaz utban valo keskeny feoldet eoreok-
ben masfel forinton. Ezek az Kakas Ferencz haza utan valo eoreoksegek. Ismet kis Jo Janost 
meghhoztam Alard Ferencz kezebeol, eo magat kezesseg aloll, marhayat ugian Alard keze-
beol, sok iambor feo emberek teorekedesenek altala. Mindezekbeol kezemet ki veottem, az 
udwarhazbol is, mely Botos Menyharte volt, kibe laktam abbol is ki weottem kezemet, az 
pwztakbol is, mellyeket birtam, twdnyillik az mely hazat Botos Kata az en felesegem cherelt 
volt kis Vas Janostol. Oztan az ki Marton Georgy haza mellett vagion, kibe azeleott Kerekes 
Mathe lakott. Az Takach Janos pwzta hellyebeol is, ki Botos Mihaly hazan fellyewl vagion, 
kiweottem kezemet. Vagion egy pwzta gyepew ys Hwrayba. Az zeoleokbeol is mind zalogos-
bol, mind az kiket birtam, azokbol is kiweottem kezemet, azonkeppen az feoldekbeol, ze-
naretekbeol es erdeokbeol. Az jobbagiot is kedig, kit Alard Ferenczteol hoztam vala megh, Jo 
Janost azt is kezebe ereztettem Sombory uramnak. (IX. 121v–122v)

616. 1587. június 1. (f. V. a. Pentec.)
A kolozsmonostori requisitorok az Egeres-i egyház papja (pastor): Erzentkirally János és 
felesége: Teoreok Zsófi a (n) kérésére, Zsófi a asszonynak előző férjétől, Saard-i Bwday Já-
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nostól (n) született gyermeke: Bwday Zsuzsanna életkorát nem egészen öt évre becsülik 
(quatuor annos natam et versus quintum progressam esse comperimus). (IX. 112r)

617. 1587. június 1. (f. V. a. Pentec.)
Eztyen-i néhai Kaythar […]-nak Márta nevű feleségétől született leánya, Kyde-i [?] 
[G]eorgy deak [?] Mátyás (n) felesége: Ilona (n) Doboca vármegyei fél házát, valamint More 
András nevű jobbágyát haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt szavatosság vállalása mel-
lett 40 magyar Ft-ért örök jogon eladta a Badoki János nevű servitora által képviselt Theke 
Annának és utódainak. (F15/64)
Helyenként az olvashatatlanságig kifakult bejegyzés.

618. 1587. június 1. (f. V. a. Pentec., die scilicet lustrationis et inventationis… bonorum)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Also Jara-i Bagamery György, illetve 
Twr-i Jobbagy István és atyafi a (fr): Apahyda-i Kabos Mihály (nobiles) kérésére jegyzéket 
készítettek Kabos Mihálynak néhai Ferenczy Antal (c) Coloswar-i házában őrzött ingóságai-
ról: „Vadnak oklewelek es privilegiomok ket taskaba, az eggyk taska zeold bagaziabol, az 
masik feyer wazonbol wagion, Apahydarol, Twrrol, Papfalwarol es Szwchakrol valo lewelek. 
Az ezewstmarhak kedig ezek: ket ezewsteos aranyozott hegyesteor, eggyk kazdagb az masik-
nal. Egy ezewsteos zablya, apro keoteo vasakkal, regi modra. Egy ezewsteos zekerczie, ket 
pogan penz a keozepibe. Egy bokor regi modra valo hwzar udwarlo* kapch, ezewst arania-
zott, het par boglar rayta az keozepin. Vagyon ket aranyas nyakba weteo, eggyk nagiobb 
masiknal, ket fek lancz ezewst wezzeobeol keoteott, eggyk nagyobb masiknal, egy ezewst 
keoteofek, az lonak orrara valo ezewstel eggyewtt, kibe tewrkesek vadnak, negy ezewst ara-
nyas boglar, fek agyra valo, keowek vadnak benne, zeold, weress, kek, tizen negy boglaroch-
kak vadnak, ezewst chattochkak, egy ezewst gombal egyetembe. Vagion egy magass eoreg 
ezewst araniazott sima kwpa, wiragos fedelew, beleol a fedelen egy wert vagion, 1543 ezten-
deobe chinaltatott, kibe vagion m 3. p 29. Mas ezewst aranyozott kwpa, kinek a fedelen egy 
emberke, kibe m 4. p 21. Egy aranyas kwpa fedel wiragos, kinek teteyen egi kigios emberke, 
kibe vagion m 1. p 15. Egy fel ezewst sarakantyw zy, kibe vagion m 3. p 6. De az megh irt 
regi hwzar bokor kapch tezen m 6. p 14. Az eoregbik nyakba weteobe wagion m 6. p 30. Az 
ket fek ezewst lanczba kedig m 5. p 24. Az lo orrara valo chattokkal boglarokkal gombal 
egyetembe tezen m 1. p 29. Vagion ezek felett ket szakadozott hittwan sahos abroz, kikbe az 
ezewst marhak voltak takarwa.” Ezeket a nagy ládában levő ingóságokat Kabos Mihály ke-
zéhez vette. (IX. 98r–99r)
31

619. 1587. június 1. (f. V. a. Pentec.)
Érzentkirally-i János (hon) Egeres-i pap (pastor) felesége, Galacz-i néhai Teoreok Mihály (n) 
leánya: Zsófi a (n) tekintettel az emberi élet bizonytalanságára és arra, hogy sokan áhítoznak 
mások munkával megszerzett javaira, és elragadják azokat mind a férfi aktól, mind felesége-
iktől, ezért férje iránti hálája jeleként Bwryanos Bwda, Dios és Keolesmezeo (Colos vm) 
birtokbeli anyai részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal, valamint azzal a joggal együtt, 

* A bejegyzésben áthúzva.
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mely alapján azokat birtokolta, 150 magyar Ft-ért említett férjének inskribálja. Utódok nél-
küli halála esetén atyafi ai (fratres generationales) csak a fenti, készpénzben lefi zetett összeg-
gel rekeszthetik ki férjét e birtokokból, és kötelesek megtéríteni bárhol végzett építkezései-
nek becsértékét. (IX. 115v–116r)

620. 1587. június 11. (dom. Trinit.)
A nagybányai (in Rivulis dominarum) és Kapnyk-i bányák, valamint tartozékaik praefectusa: 
Hermerstan Felicián (m) Gwttestan földjének liberbárója, a római császár tanácsosa – offi ci-
álisa: Balogdy Farkas (n) által – tiltakozik amiatt, hogy Keowar várának kapitánya: Kerezt-
wry Kristóf (e) deák az Also és Felseo Ferneszer (in Zolnok Mediocri) nevű birtokok határá-
ban levő makkos erdeiből hizlalt disznóit elhajtatta. Ezért tiltja az említett Kristóf deákot és 
a vár majdani kapitányait a nevezett erdők megszerzésétől és a várhoz való csatolásától. (IX. 
100v)

621. 1587. június 29. (in Petri et Pauli ap.)
Zent Marton Machkassa-i Machkassy Gábor (n) – néhai Lepseny Miklós, majd Horwat János 
(egregii) özvegye: Machkassy Ilona (g) nevében – tiltakozik amiatt, hogy Mera-i Erdeos 
György (n) a Mera-i (Colos vm) határban levő erdejét Coloswar város bíráinak és esküdtjei-
nek áll szándékában elidegeníteni, vagy azt bizonyos összegért a nevezett Ilona asszony jo-
gainak sérelmére már el is adta. Ezért tiltja Erdeos Györgyöt az eladástól, Coloswar bíráit és 
esküdtjeit pedig a vásárlástól és birtoklástól. (IX. 143v–144r)

622. 1587. július 1. (Zent Janos nap utan valo zombaton)
Balogh Tamás Kolosmonostor-i főbíró esküdt polgártársaival és bíróságot viselt urakkal 
együtt tudtul adja, hogy törvényszékük előtt megjelent Coloswar-on lakó tiszteletes és becsü-
letes Pechy István felperes, és előadta tiszteletes Coloswar-i Zabo Mártonné alperes ellené-
ben, hogy az asszony „chak egy gyermekkel” sem tudja bizonyítani, hogy örök áron eladta 
neki a szőlőt, és a pénzt meg is fi zette. Az ítélőszéken az asszony előadta „sok heaba valo 
exceptioit”, a bíróság napot is kijelölt, hogy igazságát bizonyítsa, de „soha mi eleonkbe sem-
mit nem hoza, sem bizonita… chak faraztany akarta az felperest”, amiért Pechy Istvánnak 
„az eo eoreoket es zeoleyet az my lelkwnk zerent es igaz esmeretwnk zerent megh iteltwk 
minden hatarywal”. (X. 178v–179r)
Tartalmi ái a magyar nyelvű eredetiről a kolozsmonostori requisitorok 1592. július 18-i oklevelében.

623. 1587. július 10. (f. II. a. Margaretae virg.)
[A kolozsmonostori requisitorok] bizonyítják, hogy Gereowasarhely-i Gereoffy János (e) ké-
résére július 9-én (dom. a. Margaretae virg.) társaik (collegas nostros conventuales): György 
deák és Coloswar-i Balasffy Ambrus (nobiles) kimentek Gereowasarhely-re Gereoffi  János 
ottani nemesi udvarházához, hogy előttük néhai Swselith Miklósnak (e) feleségétől: néhai 
Gereoffi  Borbálától (n) született gyermeke: Swselith Zsigmond (n) feletti gyámságról egyez-
séget kössön Horwath, másként Swselith Péterrel és Menyhérttel (egregii), de a felek a hely-
színen nem tudtak egyezségre lépni. Gereoffi  János tiltakozott, kijelentve, hogy ő készen áll 
a Gyczy János erdélyi kormányzó (gubernator regni Transylvanici) előtt kötött megállapodá-
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suk értelmében az említett requisitorok előtt is szerződést kötni. Korábban pedig abban 
egyeztek meg, hogy ő vagy elfogadja Horwath Péter és Menyhért kérését, és Swselith Zsig-
mondot a gyámságuk alá engedi, a javait, ingóságait és birtokjogait viszont – az azokról ké-
szített leltár szerint – magánál tartja, vagy pedig – és ez inkább tetszésére lenne – mind a 
gyermeket, mind annak ingóságait és ingatlanait gyámsága alá veszi, ez utóbbihoz azonban 
Horwath Péter és Menyhért nem járult hozzá. Ezért ismét tiltakozik kijelentve, hogy ő nem 
ellenzi a kormányzó előtt kötött egyezséget, de azt Horwath Péter és Menyhért nem hajlan-
dók elfogadni (sed ipsos Petrum et Melchiorem Horwath rationes et bonum modum qui 
inscriptus esset per Joannem Gereoffy, litteris ad eundem dominum gubernatorem iam iam 
mittendis, acceptare noluisse). (IX. 114r–114v)

624. 1587. július 11. (f. III. a. Margaretae virg.)
A kolozsmonostori requisitorok Swsalith, másként Horwath Péter (e) kérésére a gyámként 
reábízott gyermek, néhai Swsalith, másként Horwat Miklósnak (e) feleségétől, Gereowasar-
hely-i néhai Gereoffy Gáspár leányától: néhai Borbálától (g) született fi a: Zsigmond életkorát 
két évre becsülik. (IX. 130v)

625. 1587. július 11. (f. III. a. Margaretae virg.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Gereowasarhely-i Gereoffy János és Hor-
wath, másként Swsalith Péter (egregii) kérésére fölvették néhai Swsalith Miklós (e) és néhai 
Gereoffy Borbála (n) gyermeke: Swsalith Zsigmond ingóságainak és ingatlanainak jegyzé-
két. Július 8-án (sab. p. dom. IV. p. Trinit.) György deák és Coloswar-i Balasffy Ambrus 
(nobiles) konventi requisitorok (collegas nostros conventuales) kiszálltak Gereowasarhely-re 
(Colos vm) Gereoffy János házához, ahol Gereomonostra-i Kabos Gábor, Kiskapus-i Ge-
reoffi  Mihály és János, Zok Péter Hwnyad-i harmincados, Gereowasarhely-i Gereoffi  Ferenc 
(nobiles), továbbá a ruhák, valamint az arany- és ezüstmarhák felbecslésére rendelt polgárok: 
a Coloswar-i szabócéh mesterei: Zabo Miklós és Zakall András, illetve Aztalos Péter arany-
műves (aurifaber) jelenlétében számba vették Susalith Zsigmondnak Gereoffi  János által elő-
állított javait: Vagion elseobe az gyermeknek az Zentkirally jozaga, kit kezebe adott volt 
Gereoffi  Janos az atyay jozagbol, Inaktelken is vagion jozaga ki Eztanay Gereoffy Mihaltol 
weott wolt Barbara azzony, az gyermek annya. Az ingo bingo marhak kedig ezek, mellyek 
egy veress hymes ladaba vadnak, twdny illik, egy mereo witez keoteses parta eo, hyttwan 
tewrkesek vadnak benne, ky nyom egy girat, kilencz nehezeket, egy mayczos boglaros chat-
tos eo, kibe wagion egy gyra, hat nehezek, negy feyer kalan, eggyk teoreott, nyomnak negy-
wenegy nehezeket. Egy ezewst kes hywel, kes nelkewl, lancz nelkewl, kibe vagion tizenket-
teodfel nehezek. Egy lapos forgach lancz, ki nyom harmincz nyolcz aranyat, egy fi ggeo mind 
lanczostol, egy weress teobeol s egy citrin keo feyer es egy gyeongy benne, mely nyom ort 
hean kilencz aranyat. Egy weress carniolos arany gyewrew, egy test allas benne, nyom min-
denesteol harom aranyat. Egy kek Annicheles gyewrew feyer zomanczos, melybe vagion 
harom arany mind keowesteol, vagion egy feyer carniolos gyewrew, zomancz nelkewl, va-
gion benne ket arany masfel orth, mind keowesteol beoweon. Egy sima arany gyewrew czi-
mer keo benne pechetes, negy arany s egy orth benne mind keowesteol. Vagion ismet egy 
Annicheles sima gyewrew ki nyom harom aranyat mind keowesteol. Egy kis rubintos gyw-
rew, kek es feyer zomanczos, masfel aranyat s egy ortot nyom keowesteol. Vagion ket gama-

1587. június 11. – 1587. július 11.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei214

hos gywrew eggyk kissebb, masik nagiobb, nyom harmadfel aranyat mind az ketteo mind 
keowesteol. Egy olah fi lbe valo fi ggeo ezewst, es egy kis eore valo ezewst boglar, ket nehe-
zek beoweon benne. Egy eoreg gyewrew zomanczos, nyolcz zegew saphil vagion benne, 
mecczetlen fellyewl a saphellia, mind keowesteol nyom eot aranyat mas fel ortot. Esmet egy 
mecczetlen saphelyos gyewrew, fekete zomanczos, harmad fel aranyat es fel ortot nyom beo-
weon mind keowesteol. Vagion egy rwbintos gywrew kibe egy saphel ys vagion, ket aranyat 
masfel ortot nyom mind keowesteol. Egy gyewrew, kibe hat smaragd negy rubint vagion, 
nyom mind keowesteol ket aranyat mas fel ortot. Egy kigyos aranygyewrew, nyom beoweon 
egy aranyat es egy ortot. Egy rubintos gyewrew feyer, veress zomanczos, mely nyom ket 
aranyat s egy ortot mind keowesteol. Egy arany gyewrew, kibe keo ninchen, mas fel aranyat 
fel ortot nyom. Egy syma gyeongioes gyewrew egy gyeongy benne, egy aranyat nyom. Va-
gion egy gyeongyeos rosa, kozorora valo. Ezek az hymes ladaba vadnak.
Vagion esmet egy labos serleg pohar, nyom egy girat hwzonegy nehezeket. Mas megh ollyan 
serleg pohar, az is zinte annyit nyom. Vagion egy pogan pinzes kanna ezewst, nyom ket girat 
s tiz nehezeket. Esmet egy iratos weress ladaba vadnak ezek: Egy hytwan kekes fewaly hay-
ba vagion eggyetmas dib dab. Egy eleokeoteo aranyas keoteses viselt, gyermeknek valo. Egy 
eleokeoteore walo wiselt aranyas zel warrasos. Egy gyermeknek valo wiselt ingwalnak chak 
a hatwllya arany fonalas. Egy wiselt vont arany nyakra walo zel. Valamy egetny valo harom 
keotes aprodarab arany fonalbol valo. Egy kezitettlen fekete barsony erziny. Egy hittwan 
fekete feokeoteo. Egy kis darab weress atlacz. Egy wiselt zederyes vont arany tabith zoknya 
leppele. Egy czendeles reczewel chynalt toroklat. Egy gyermek nyakara fodrochka, czende-
les sykos. Egy feokeoteo ala valo weress wiselt atlacz sapka. Egy fel zemes keztyew. Egy 
feyer warrasos kendeo kezkeneo. Mas is megh ollyan gallos gyolch mindenik. Egy tizta feyer 
sahos rwha. Egy tizta feyer reczes eleokeoteo czinadoff. Mas feyer reczes eleokeoteo patyo-
lat, arany keoteses az zely. Egy czinadoff ingwall, feyer aranyas keotes keozte. Egy aranyas 
fatiol, eleo rwhanak valo.
Egy zeold scatulaba vagion egy eleokeoteobe valo zeold weress selyemmel varrott aranyas 
zel, viselt. Egy nyakra valo aranyas torok. Egy ing uyra valo feyer warrasos zeleczke, ezewst 
arany fonallal varrott, ugian azon scatulaba. Egy zederyes selyemmel warrott keskeny gyolch 
ugian azon scatulaba. Egy fekete gyeongy lancz kis arany fi ggeowel, walamy arany zelech-
kekkel. Egy fertaly arany fonal, ugian azon scatulaba. Egy kis kerek scatulaba vadnak viselt 
gyeongy rosak o gyeongyeokkel. Egy gyeongy lancz, keozeosleg pesmawal arany zemekkel, 
fekete gyeongyeokkel chinalt, ugian azon scatulaba vagion egy ewres zeold scatula. Egy kis 
scatulaba arany fonalbol chinalt sinor, ewegh cheok vadnak rayta. Egy eoreg feyer scatulaba 
vadnak ezek, twdny illik egy weress selyembeol keoteott recze feokeoteo, ezewst s arany 
fonallal chinalt rosak benne, apro gyeongy zemekkel egyetembe. Egy gyeongyeos fatyolka, 
arany zemek es fekete gyengyeok benne. Egy darab weress selyembeol keoteott recze, arany 
fonallal varrott. Egy gyeongyeos aranyas feokeoteo. Mas gyeongyeos aranyas, islagos feo-
keoteo, fenyes ezewstel keoteott. Harmad gyeongyeos rosakkal keoteott aranyas lanczal, fe-
nyes arannyal keoteott feokeoteo, mind ezek vadnak az iratos weress ladaba.
Egy singes zeold ladaba esmet vadnak ezek: Egy pechetelen jegyzes minemew wegezese volt 
Gereoffi  Mihalnak es More Istwannak az Kapwsi reten valo kert feleol. Egy kis leweleczke 
Gereoffi  Janos és Gereoffi  Barbara azzony wegezese, Olah Zentkiraly feleol, pechetes,  melly 
feleol Horwat Peter azt monda, hogy ugy esmery, hogy Horwath Miklos keze irasa. Egy pe-
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chetetlen lewel massa, mely volt Gereoffi  Mihaly keozeott es More Istwan keozeott a To 
berczin valo zel feold feleol. Egy pechetes zalagos lewel Zent Mihalyfalwy Peter deak keo-
zeott es Chorong Janos keozeott Nagylaki ket jobbagy feleol. Egy feyedelem persecutoria 
lewele harminczadra valo. Egy ket pechetew lewel, Chaki Janose, mellyet Gereoffi  Barbara 
azzonnak adott volt menedekewl egy nyak torokkal bellett granat suba feleol. Egy hivatalnak 
massa, pechetetlen, Chorong Leorincz es Isak Sigmond keozeott. Esmet ugian azon Chorong 
Janos és Peter deak keozeott valo keotes lewel Nagylaki jozag feleol. Egy procator lewel. 
Egy jegyzes, pechetetlen, arrol az minemew marhakat Gereoffi  Barbara el witt attyatol maratt 
marhaba. Egy kis pechetes menedek lewel, Weress Peterneye. Zentmihallyfalwy Peter deak 
iozaga es marhaya ozlasarol valo regestum. Miske Georgy menedek lewele. Egy Inaktelky 
hataron valo ret feleol walo zalagos lewel, mellyet Gereoffi  Mihaly vetett volt Egeressy Mik-
le Lukachnak zalagba. Esmet gubernator uram missilis lewele eggyetmas dologrol. Sibrik 
Georgy kewldeott lewele. Torday birak lewele, bizonsag bevetele, pechetetlen. Gereoffi  Bar-
bara azzony felelete Rado Andras ellen, pechetettlen. Feyedelem tilto parancholattja, mellyel 
prohibealta Rado Andrast az Olahzentkirally erdeo wagatasatol. Egy papirosba wagion eot 
lewel gubernator uramnak egy Keoreosfeoy jobbagia feleol valo per feleol. Egy scatulaba 
tizen negy apro pogan pinz, mellyek nyomnak nyolcz nehezeket. Egy feyer erzinbe harmincz 
eoteod fel apro penz. Egy kis pechetetlen jegyzes az hadi zerzamok feleol, mellyeket Horwat 
Miklos kezebe attak volt Gyaloba. Hwzon egy lewel, gubernator urame, mellyeket egyzeris 
mazzoris kewldeotte Horwath Miklosnak. Egy fekre valo lancz, ezewst, ki nyom egy girat 
eot nehezeket, negy aranyas gomb jar keozteok. Egy papirosba tizen hat aranyforint. Egy 
giras mertek keo. Valamy Gyalay borokrol valo pechetetlen jegyzes. Valami religiorol valo 
pechetetlen jegyzes. Egy kek karmasin kapcza. Egy attestatoria lewel Gereoffi  Barbara az-
zony nevere. Pribek Mihaly lewele gubernator uramhoz. Az Szentkirally erdeoreol valo bi-
zonytasnak utruma, pechetetlen. Az Zentkirally jozagrol valo convent levele. Egy precepto-
ria, melybe parancholt a feyedelem, hogy Gereoffy Barbara azzonhoz mennyenek az 
vajvodalisok, hogy eleotteok procuratort vallyon. Egy pechetes relatoria, az Zentkirally er-
deo feleol valo. Egy attestatoria, Horwat Miklos nevere valo. Egy pechetes lewel Horwath 
Miklos keozeott, Balashaziak es Uyrakosiak keozeott valo vegezesreol. Egy relatoria ugian 
az Zentkirally erdeo feleol valo vallatasrol. Egy missilis lewel, Zabo Peter kewlte Horwat 
Miklosnak. Egy remissional lewel az Torday byrak eleybe az Feoldwary Gabor haza feleol. 
Ugian azon hazrol valo transmissio lewel. Sibrik Georgy missilis lewele. Borssay Mihaly 
deak missilis lewele. Vajda Istwan missilis lewele. Ket wres sachko pinznek valo. Egy obli-
gatoria lewel, Horwat Miklose Elek Janosnak. Egy pechetetlen lewel, Horwat Miklose, gu-
bernator uramnak. Egy missilis lewele Egri Georgynek Horwat Mikloshoz. Nagy Ferencz 
missilis lewele. Kemeny Georgy missilis lewele. Keoreossy Mihaly deak missilis lewele. 
Haczoki Layosne missilis lewele. Chomakeozy Miklos missilis lewele. Egy evocatoria lewel 
Rado Christoff és Balatffi  Anna azzony ellen rectifi catio dolgabol. Lugassy Janos missilis 
lewele. Borssay Mihaly deak missilis lewele. Horwat Miklos missilis lewele. Feyedelem 
missilis lewele Vajda Istwanhoz az Varzayhoz. Egy pechetetlen be irott lewel mind ket feleol 
vallatas. Zakach Istwan missilis lewele. Dechey Mihaly missilis lewele. Balint deak missilis 
lewele. Kemeny Georgy missilis lewele. Zikzay Georgy missilis lewele. Egy kis darab zuc-
carum Candiae, valami registromochka, Zentkirally zena arrarol valo. Ez lewelek mind az 
zeold ladaba vadnak.
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Keowetkeznek az feyer ladaba valo marhak: Egy kis hymes zaros fa ladachka ewress. Egy 
kis hozzw derekw wiragos kwpa, ki nyom harom girat s harom nehezeket. Egy koronas fede-
les viragos kehely modra valo aranyas kwpa, mely nyom ket girat, tizenhet nehezeket. Egy 
syma lywkaztasos fedeles viragos aranyas kwpa, kibe vagion egy gira, harminczhat nehezek. 
Egy regi syma fedeles kwpa, kinek teteyen wagion egy test allas, kigyos ember kep, ki nyom 
ket girat negywen egy nehezeket. Tiz ezewst aranyas viragos nyelew kalanok kik nyomnak 
ket girat tiz nehezeket. Vagion egy mereo parta eo orczas, kibe vagion ket gira negy nehezek 
hean. Egy ezewst kanna, ki nyom negy girat eot nehezeket. Egy kis weg cheos ladachka ew-
ress. Egy ewress weress kichid scatula. Egy keowek tarto ladachkaba vadnak eweg keowek 
hwzonhat. Egy zeold tafota prem fekete barsonnyal hant wiragoson, zoknyara valo. Egy fe-
kete barsony erzeny. Egy darab zederyes aranyas tabit, viselt. Egy weress vont arany, zoknya-
ra valo prem, wiselt. Egy kis darab zederyes kwttnik azon lada fi aba. Egy registrum, Peter 
deak jozagarol valo. Ket kis darab gyolch, zederyes selyemmel varrott, kezewlettlen. Egy 
kichid kesken fatiol, wiselt. Horwat Miklosne fassional lewele, pechetetlen. Egy kis partara 
valo keotes, viselt. Egy kis feyer warrasos aranyas zel, wiselt. Egy kis czendelre chinalt feyer 
warrasos zel. Egy kis keotes, a ket vege gyeongieos. Ket darab ezewsteos es aranyas fatiol. 
Egy sing weress aranyas teoreok atlacz, wiragos. Ket lada kolcha. Ket darab aranyas attlacz, 
zoknya allyabol mecczett. Vagion megh egy ladaba valamy aprolek dirib darab ketepwta.
Keowetkeznek az rwhaknak zamok es bechewllesek: Vagion egy granat czhonka uyw mente 
felzer, bechewltek az zabo mesterek het forintra. Egy kopot mezitelen suba hatastol malastol, 
nyak es torok, bechewltek nyolcz forintra. Egy mente belles hat, kopott, bechewltek het fo-
rintra. Egy weress atlacz suba, fekete barson prem rayta, nestel bellett, kinek az nestibe ki 
mecczettek ket hellyenn is, bechewltek hettwenket forintra. Egy wiselt szederyes tafota kis 
suba, nywl mallal bellett, bechewltek ket forintra. Egy weress kamoka subachka, rez prem-
mel premezett, nestel bellett mindenesteol fogwa bechewltek negywen forintra. Egy fekete 
barsony kis suba, arany keotes az allyan, az ket eleyn nest, az hatullya roka mal, wiselt, be-
chewltek hwzonneg forintra. Egy torkos feyer kamoka zoknya, ket rendel arany keotessel 
premezett, bechewltek eottwen forintra. Egy fekete barsony leppeles zoknya, ket prem az 
allyan, bechewltek harmincz egy forintra. Egy weress wiselt atlacz szoknya harom rendel rez 
prem az allyan, vallan, bechewltek hwzonket forintra. Egy wiselt weress kamoka zoknya, ket 
aranyas keoteses prem az allyan, bechewltek tizennegy forintra. Egy szabott chinalatlan o 
aranyas atlacz kis keonteos, bechewltek hat forintra. Ket darab weress barssony, ki zoknyan 
volt, bechewltek eot forintra. Egy darab o zakadozott aranyas barsony, bechewltek eottwen 
penzre. Egy paplan, aranyas atlacz az keozepi, bechewltek hwz forintra. Egy eoreg feyer 
zeonyeg, wiselt, fertaly hean hat sing az hozza, megh nem bechewltek. Mas feyer kisded 
zeonyeg, aztalra valo, zwes, viselt. Egy wiselt feyer babos zeonyeg. Mas weress kisded ko-
pott zeonyeg. Esmet egy weress wiselt szeonyeg, zakatt az keozepi. Esmet egy kisded wiselt 
feyer zeonyeg. Esmet egy kisded feyer zeonyeg wiselt, aztalra valo. Egy kis darab evet beor. 
Egy feyer ezewsteos zablya, negy keoteowas rayta farkawal. Ket kereztzy boglarral, fringia 
az vasa. Esmet ket viselt weress zeonyeg, az eggyk lywkas. Ket hittwan, rozz teoreok karpit. 
Tizen harom apro vazon abroz, aztalra valo. Egy lengyel kamoka hymew abroz. Egy eoreg, 
ket aztalra valo abroz ket zelbe, keotes az keozepin vagion. Mas is zinte ollyan. Vagion ha-
rom lepedeo wazon. Harom derekaly, kiknek kittel az toka viselt, kopott. Negy vankos, az 
eggyknek egy hittwan weress atlacz az toka, az masik vankosnak feyer giolch az toka weress 
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zel keornyewl, harmadiknak is giolch az toka weress zel az keorewleti, az negyediknek is 
giolch az toka, veress varrasos az keornyeke. Vagion egy borhiteo rez cheber, ket vas rosta, 
eggyk igen rosdas, ket fegywerderek, eggyk iob masiknal, ket sisak, annak is eggyk iobb 
masiknal, ket panczel wy, esmet egy mereo panczel, eoreg zemew durwa, ket eoreg banka, 
harom vas fazek, ket iweg pohar, egy zabolas fek, weress, bechewltek egy forintra, egy hoz-
zw aczelos pwska, chontos az agya, palaczkostol, egy parazt szablya fringya, czapa az hiwe-
lye, meghpattant az ely fele. Egy gyermek lo, zewrke, bechewltek tizenket forintra, megh egy 
paripat bechewltek het forintra. Ezek az marhakat mind Gereoffi  Janos kezebe hatta Horwat 
Peter. Az fellyewl megh irt rwhak egy zekrenbe vadnak, az feyer rwhak mas zekrenbe, az 
teobb marha negy ladaba vagion.
Keowetkezik immar az Inaktelki haznal valo inventarium, mely marhakat Gereoffi  Janos 
mind az Inaktelki jozaggal es Zentkirallywal egyetembe kezebe adott Horwat Peternek. El-
seobe adott kezehez Horwat Peter uramnak egy ereklyet, monstrantia zabasut, kibe vagion 
hatodfel gira ezewst, mellyet monda Horwat Peter, hogy attyoktol maradot. Vagion egy 
pinczetok, negy iweg palazk benne. Mas pincze tokba vagion eot on palazk, eggyknek felseo 
swtuja ninchen. Tizennkilencz vas, kerek talpara valo, es egy vas kalan. Tizen nyolcz vas 
karika, eokeor zeker kerekebe valo. Ket derek zeg, eoreg, esmet tizenket vas karika, kerekre, 
rwdra, tengelyre es kerek feore valo vas karikak, egy chikolto, egy fel chikoltot is mondnak 
hogy volt, kiwel lanczot toldottak megh. Egy apro zemew kwchi keoteo lancz harom darab-
ba. Harom rez mosar, eggyk eoreg, masik keozepzerew, harmadik kichin, az nagynak es 
kissebbiknek teoreoye vagion, az keozepzerewnek ninch. Egy nagy konder vagion, egy kat-
lanos ewst, harom vas fazek, s ket kis banka, egy rez rosta, borsozewrew, egy zarazto, rez 
chak egy laba vagion az allyanak, egy vago kes, egy uti vas zek, lywkas az keozepi, ket vas 
nyas, egy zito vas, egy belyegzeo wasnak az szara, harmadfel kwchy talpara valo viselt vas, 
egy vas machka, ket labra valo vas beko, ket retez feyesteol, harom pant eggyk ket agw, egy 
darab vas, ajtozegezeo, hat marok vas s egy darab, egy korongbol zakatt darab vas, dirib da-
rab feyze, michoda zabola es egyeb vas aprolek. Egy derek vas szabasw was, ket chatlo 
lancz, egy wst, fel keoteo wekon lancz, megh egy darab lancz, eott leoch vas kawak rayta, 
harom leoch kawaya, egy jwh beliegzeo was, egy rozz lakat, egy rozz vas fazek, egy rostely, 
ket rozz ham, ket rozz serpenyeo, kalmarnak valo, egy hyntora valo fel kerezt vas, egy fel 
fewrez, egy rozz swtwttlan on palazkochka, ket fedeletlen on kanna, negy apro on tal, teore-
dezett, ket eoreg el teoreott tal, egy borsolo zyta, egy taltok, eot apro on tal benne, harom 
eoreg on tal s ket keozep tal, egy hegyesteor, egy fel pofayw sisak, egy pleh lampas, egy ag 
Calepinus keonyw, Cruciger Annotatioia Zent Janos Epistolaiara, ket rozz papista keonyw, 
negy roz gyortiatarto, ket eoreg fa palazk, egy eoreg epp fedeles kanna, egy regi rakott lada, 
ewres, zaratlan. Tizennegy fa talnyer, tizen egy fa tal, harom ewres lada, rozz, aprok, egy 
kwchiba valo lapos lada, hwz kosar meh, ket kis on talachka, gyermeknek valo, egy zekel 
karpit pad fedel, wiselt, egy vazon rozz karpit, ket aztal, harom padzek, egy io vas rosta, mas 
rozz was rosta, tizen egy zalonna, kilenczed fel dizno hay, negy bodon, twronak valo, nyolcz 
twro, tehenteol valo, tiz giomlalo vas, tizen egy karika, zekerhez valo, ket ewress eczetes 
altalag, eot kad, kettey kisdedzerew, nyolcz hordo, het altalag, egy hittwan weress zeonyeg 
az aztalon, egy fel fi lew eoreg cheber, maiorhoz valo, ket gyakor zita es egy kenyersewteo 
zyta, egy fel cheber jwh vaj, zewrt, egy zapullo bochka, het apro feohordo cheber, harom bor 
nyomo sak, eot gyapiu sak, negy tekeneo, kettey eoreg, kettey kichid, de harma rozz, egy 
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darab harisnyanak valo darocz, hat sing, ket ekere valo vas, ket eoreg lancz, eokeorzekerre 
valo, egy keoz lancz, az is eokeorzekerhez valo, egy wiz meriteo wider, egy vas abronch 
rayta es vas foganto, felig vagion sendel zeggel, egy vas ladachka, ket rez medencze, egy kis 
vas nyas, egy kemencze zayaba valo vas, ket derekzeg, egy felhercz vas, egy felhercz vas zeg 
es egy keozep zeg is, egy bodonba teyfel, ninch zinte felig, egy kerek agyra valo karika es 
egy tengely foglalo karika, rud orrara valo marok vas karikastol, egy izak, tizen hat kita ken-
der, hat lakat aytokon, kesen into [?] lakat, egy jo, egy belegzeo vas, hordo belyegzeo, egy 
eokeor zeker, vasatlan, a ruggya vasas, nyolcz eokeorre valo kezseg was chikoltoyawal, egy 
eoreg aztag bwza az chewreos kertbe, kilencz eol kez zena, haznosban.
Sequitur inventarium terrarum arabilium, seminaturarum, foenetorum ac aliorum bonorum 
ex relatione juratorum civium. Az Kep alatt egy darab bwza vagion negy holdint, Deoleoben 
harom holdint valo bwza, Olah padon valo bwza harom holdint, Hozzwteribe ket holdny 
bwza, Borssos padon egy darab, eot holdint vagion, Keoz ligeten vagion egy darab bwza, 
tizenket holdint vagion, Hozzw Bikfeyen ott is egy darab harom holdint, Vagott wtba harom 
holdint valo bwza, Kosa feoldebe ys harom holdint, ezekbe mind few bwza vagion. Az zabok 
ezek. Szoros weolgybe egy wetesre weottek feoldet, nyolcz keobeol zab benne, a zeoleo fe-
lett az hazhoz valo eoreg feoldbe tizenegy keobeol zab, Kossa feoldbe ide az hazhoz valoba 
masfel keobeol zab, ugian azon feoldbe vagion teonkeol ys, borso ys. Ezekbe ide az hazhoz 
valo feoldbe teonkeoly es kender vagion ket holdint. Vasarhelly hatarban ide az hazhoz valo 
feoldbe vagion teonkeoly salakor ket veka hean kilencz keobeol, ugian ezekbe az hazhoz 
valo feoldbe kender vagion. Az zenafew zelibe vagion egy feold ide az hazhoz valo parlag, 
ket holdint mongiak. Az Gatban egy darab feold, Keoz ligetben egy eoreg feold, mind az ut 
ket felen, Haznosba egy feold, kit Reowid feoldnek hinnak. A Kopar dombon twl, Vasarhely 
feleol egy darab feold harom holdny, Nadekon egy darab feold, Makay wtbann is egy darab 
feold, a Lokertbenn is egy darab feold. Ezek mind ugarak. Vagion egy feold Darocz patakaba, 
Lenart Peternel volt zalagba, de ide az hazhoz valo, keoles benne, Keo kosarba egy feold, Gal 
Mihalnal zalagba, de ide az hazhoz valo volna. Keowetkeznek az parlagok: A Keofelett egy 
parlag, Szep ligetenn is egy parlag, a Vasarhelly hataron egy parlag, kit Szakach feoldnek 
hynnak. Az to berczin vagion More Istwannal egy feold, ki innet az haztol zakadot el. A 
Kapsi reten vagion egy szilvas kert, ki More Istwannal vagion, ide valo az hazhoz, ugian eo 
nalla a Gatba egy darab ret, Botos weolgy feyebe ugian eo nalla egy ret, ugian Botos weolgy 
zelibe wagion egy darab feold ugian More Istwannal, Mochar kwtba egy darab feold parlag, 
kit mostis ide az hazhoz birnak. A Lokertben vagion ez hazhoz valo kender feold es egy kis 
darab ret, Vagotba, Hozzwbik zelin egy darab parlag. Keowetkeznek az retek: A falwn alol 
Darocz feleol, az Togat ket felen vagion egy ret, ide az hazhoz valo, Czekebe egy darab ret, 
Keolywk eleott egy eoreg ret, Botos wolgy kwttianal egy ret, Botos volgy feyen megh mas 
darab ret, Haznosban egy ret. Keowetkeznek az erdeok: Egres ligeten ket darab erdeo kiha-
tarozwa, Gimes bikbe egy darab erdeo kihatarozwa, Nadek chereyen egy darab erdeo, az is 
kihatarozwa, Vekas Bikbe egy darab erdeo, az is kihatarozwa, To bikibe egy darab erdeo, az 
is kihatarozwa, Hozzw bikbe egy darab erdeo, az is kihatarozwa. Az barmok zama: Vagion 
tizennegy zanto eokeor, feyeos tehen kilencz, meddeo tehen ketteo, egy eoteodfew twlok, hat 
harmadfew ewzeo tehen, ket harmadfew twlok, het apro boryw, ket tino, kiwel az annyokat 
feyk. Az jwhok zama: hetwen nyolcz eoreg jwh, barany hwzonkilencz, eoreg kechke har-
mincz, kechke ollo hat. Az lowak: Vagion eot zekeres lo, bechewltek az uraym Peter uramnak 
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mind hamostol harom harom forintra, vagion egy hitwan kwchi ys az eot lohoz. Egy paripa, 
chokas zemew eggyk, masik zeme vak, bechewltek hat forintra Gereoffi  Janosnak. Egy nyer-
get minden zerzamostol bechewltek ket forintra ugian eoneki Gereoffi  Janosnak.
Keowetkeznek az Inaktelki jobbagiok newe: 1. Nagydeak Andras, vagion hat eokre, tehene 
harom. 2. Deak Mathe, eokre ninch, egy ewneye wagion. 3. Katona Thamasne eozwegy az-
zony, neotelen fi a wagion, egy tehene vagion. 4. Mathe Mihaly, vagion hat eokre, ket tehene. 
Eoteodik Kalman Thamas, vagion negy eokre, tehene harom. 6. Dersse Birtalan, semmie 
ninch. 7. Deak Mihaly, egy lowa s egy tehene vagion. Ezeknek mind hazok vagion. 8. Kisde-
ak Andras, haza ninchen, harom tehene wagion. Kilenczedik es 10. Kalman Pal, Kalman 
Andras. 11. Kalman Istwan, neotelen legenyek. Keowetkeznek az Zentkirally jobbagiok 
newek: 1. Gacha Thamas, vagion negy eokre, ket tehene, jwha hwzoneot. 2. Mester Doma, 
tizen eot jwha vagion s egy tehene. 3. Egy eozwegy azzony, Niztorne, ket eokre wagion, 
harom tehene, tizenhat jwha. 4. Lukach Thamas, negy eokre vagion, egy ewneye, tizenket 
jwha. 5. Chwkarwon, ket eokre wagion, egy ewneye, tizenket jwha. 6. Folya Demyen, sem-
mye ninch. 7. Vajda Rwzan, negy twlka vagion, ket tehene, tizen eot jwha. 8. Gocz Oprian, 
hat eokre wagion, negy tehene, negywen jwha. 9. Dwssa Pasko, hat eokre wagion, negywen 
jwha, twlok harom. 10. Krissan Thamas, semmye ninch. 11. Krissan Tivadar, semmie ninch. 
12. Kolda Simon, vagion egy tehene s egy kaczolaya. Pwztak ezek: Bazarab Janos pwztaya, 
haza vagion, Bazora Farkas pwztaya, haza wagion, Bazara Balas pwztaya, ninch haza, Ke-
reztyen Demyen pwzta haza. Egy malom vagion s egy kis tochka. Vagion tiz eoreg dizno es 
tizenegy malacz.
Az my kewes penze volt Horwat Miklosnak és Barbara azzonnak, Janos uram mongia, hogy 
temetesekre keolt es zolgak fi zetesere. Volt menesek is Horwat Mikloseknak, kiket my 
eleonk be is hoztanak, az Gereoffy Janos menessy keozeott, de nem esmerik megh eoket, s 
nem tuggyak menye, jeowendeobe megh kell twdny. Item mind az ket fel vallya hogy ezewst 
marhak is wadnak zalagba, ugymint Coloswaratt Weres Peternenel egy nyakba weteo es egy 
parta eo zalagba harmincz ket forintba kilenczwen egy pinzbe, mellyeket Gereoffi  Janos fo-
gada, hogy meghvalt az gyermek zamara ugy, hogy mikor az teobb marhat ki aggya keze-
beol, az pinzt az valchagat le tegyek neki. Zeleossy Peternel is, az Egeressy tiztartonal vagion 
egy pohar es egy kalan, Zok Peternel, az Hunyadi harminczadosnal egy lo homlok eleo s egy 
pohar tizenket forintba zalagba, Peter uram valtya azt megh az gyermek zamara. Towabba, az 
mely leweleket Gereoffi  Janos Horwat Peter kezehez adott, zamok azoknak igy keowetkez-
nek: Egy per non venit sententia lewel, Gereoffi  Andrase, Gereoffi  Barbara azzony ellen. 
Gereoffi  Barbara azzony inhibitio lewele Gereoffi  Andras ellen. Ugian azon Gereoffi  Barbara 
sententia lewele Gereoffi  Andras ellen az evictornak producalasa feleol. Egy evocatoria lewel 
Gereoffi  Mihaly ellen az evictio feleol. Egy ammonitoria es evocatoria lewel Zylwasy Imreh 
ellen es ugian azon evocationak relatoriaya. Absolutional lewel Gereoffi  Andras ellen. Vayda 
emberi ellen valo bizonsag. Attestatoria lewel ugian Gereoffi  Barbara azzonye. Relatoria, 
mikeppen evocaltak Gereoffi  Mihalyt. Egy relatoria, kin aperta sinchen. Az evocationak et 
relatorianak Zylwassy Imreh ellen paria. Zylwassy Imreh ellen valo exceptioy, Gereoffi  Bar-
bara azzonye. Az Inaktelki haz wetele feleol valo convent lewel. Utolzor hoza Gereoffi  Janos 
eleo egy lewelet, ki az Szent Kirally jozag feleol valo alkwas Gereoffi  Barbara azzonnyal, es 
protestala azon, hogy Horwat Peter uram megh esmerte az lewelet, hogy Horwat Miklos keze 
irasa, noha egy pechet rayta, es my eleottwnk is requisitorok eleott monda Horwat Peter, 
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hogy ugy esmery, hogy Horwath Miklos irasa. — Az inventariumba vett ingóságokról és in-
gatlanokról Gereoffi  János és Horwat Péter az alábbi módon egyezett ki: Az ezüstmarhák és 
a ruhák, valamint a többi ingóság, melyeket Gereoffi  János a gyermekkel együtt kezéhez vett, 
és Vasarhelly-en tartott, maradjanak az inventarium szerint nála, Horwat Péterhez pedig a 
gyermek kerül „az Inaktelki es Zentkirally jozaggal egyetembe es egyeb aprolekokkal, mely-
lyek ott az Inaktelki haznal marattak, ugian azon inventarium zerint”. Amikor pedig Swsalit 
Horwath Zsigmond törvényes korát, úgymint 12. életévét eléri, és az ingóságokat kéri Ge-
reoffi től, ő azokat minden perpatvar nélkül kiszolgáltatja. Az inventariumok par-példánya a 
konvent pecsétje alatt mindkét félnél legyen meg. Ha pedig Gereoffi  vonakodna az ingósá-
gok kiszolgáltatásától, akkor „szabadsaga legyen akkorbely feyedelmewnknek ezen fassio es 
lewelnek ereyewel mingiarast, minden teorwen nelkewl kezebeol ki wenny, es az eochenek, 
Sigmondnak megh adattny”. Gereoffi  halála esetén Gereoffi  Farkas nevű atyafi a vagy „egyeb 
successori is” a javakat jegyzék szerint adják Horwat Zsigmond vagy – ha ő akkor még kis-
korú lenne – Swsalitth Horwat Péter kezébe, ellenkező esetben a fejedelem e levél erejével 
kezükből kivéteti azokat. Horwath Zsigmond halála esetén Swsalith Horwat Péter vagy az ő 
nevében Horwat Menyhért törvénynapot kér az akkori fejedelemtől, melyen Gereoffi  János 
is meg kell jelenjen, és dönteni fognak a gyermek minden marhája felől. Akár Gereoffi nek, 
akár Horwat Péternek ítéli a törvény az ingóságokat, mindkét fél ellentmondás nélkül elfo-
gadja a döntést „minden hozzw teorwennek processusat hatra hagywan”, ha viszont Gereoffi  
az ítéletet nem akarná megtartani, akkor a fejedelem hajtassa végre azt. Horwath Menyhért 
ha felismerne olyanokat az ingóságok közül, melyek „az eo attyoktol vagy annyoktol maratt 
volna”, Gereoffi  azokat rögvest Menyhért kezébe adja, és menedéklevelet kap azokról, hogy 
az árva előtt majd számot adhasson. Horwat Zsigmond halála esetén Horwat Péter „tartozzek 
az feyedelemteol rendeltetett reowid teorwenre eleo allany”, és ha úgy döntenek, akkor a nála 
levő javakat Gereoffi  Jánosnak vagy Farkasnak, illetőleg örököseiknek átadni. Az Inaktelki 
jószág felől is hasonló intézkedés szülessen, Horwat Péter pedig az átadott marhákért és jó-
szágokért szavatosságot vállalt. Végül ugyanaz a Horwat Péter tiltakozott amiatt, hogy nem 
adták kezéhez a gyermeknek járó sajtot, és kijelentette, hogy meg kell tudni, mennyi ménese 
volt Horwat Miklósnak a Gereoffi  Jánosé között. Erre Gereoffi  is „protestala, hogy eo eleo 
hozatta az menest mind mi eleonkben es Peter uram eleibe, es mint hogy eo ezt az menest 
nem Horwat Miklos holta utan veotte kezehez, mint az teobb marhat, hanem megh eltebe 
Horwat Miklosnak, hanem ket awagy harom eztendeowel holta eleot atta az eo menessy 
keozze, es eo maga Horwat Miklos tartott szamot rea, eo fi zetett az paztornak is, azert vala-
meniet megh esmernek szeorin, es megh bizonyodik, hogy Miklos urame volt, vagy az eowe-
reol zaporodott volna, mind megh aggya Peter uramnak, ha eokegyelme vegere mehet. Ezen 
is protestala Gereoffi  Janos, hogy ha Peter uram az elkeolt saytrol zamot akar venny, tehat eo 
ys megh kewannya az zena arrat, kit az jwhok ez elmult telen megh eottenek.” (IX. 135r–143v)
Az inventarium és az egyezséglevél magyar nyelvű. Előfordul átiratként is a kolozsmonostori requisitorok 1612-ben 
kelt oklevelében (az inventárium szövegének elhagyásával), l. XVII. 88v–89r.

626. 1587. július 12. (f. IV. a. Margaretae virg.)
A kolozsmonostori requisitorok Saard-i néhai Feyerdi Miklós (e) fi a: Miklós életkorát – 
gyámja: Felseo Jara-i néhai Hesdati Márton (e) özvegye: Feyerdi Magdolna (n) kérésére – öt 
évre becsülik. (IX. 113v–114r)
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627. 1587. augusztus 4. (f. VI. p. dom. VII. p. Trinit.)
A kolozsmonostori requisitorok Benedekfalwa-i Baxay Lőrinc (e) famulusa: Zekely Pál (h) 
által előállított gyermek, nevezett Baxay Lőrinc fi a: János életkorát hét évre becsülik. (IX. 
114v)

628. 1587. szeptember 24. (dom. a. Michaelis)
Néhai Kabos Kristófnak (e) feleségétől, néhai Bank Margittól (g) született fi a: Apahida-i 
Kabos Mihály (n) visszavonja és érvényteleníti azon egyezségét (612. sz.), melyet Also Jara-i 
Bagamery Györggyel és Thwr-i Jobagy Istvánnal (egregii) együtt május 31-én (f. IV. a. Pen-
tec.) kötött Ombozy György (e) özvegyével: Zentpaly Erzsébettel (g) az asszony által az ő 
Apahyda-i (Colos vm) atyai házából erővel elvitt javai felől. (IX. 114v–115r)

629. 1587. szeptember 27. (f. IV. a. Michaelis)
Gereomonostra-i Rado András (n) vallotta, hogy azon oklevelekkel teli három ládát (tres 
cistas seu arcas litteris, litteralibus instrumentis refertas), melyeket mostohaanyja, Gereomo-
nostra-i néhai Rado Mihály (e) özvegye: néhai Balatffy Anna (g) a nyolcados törvényszak 
idején Coloswar városában, a Zappan ucza-ban, Aztalos Jánosnál (pr) tett le megőrzésre 
Deche-i Dechey Mihály (e) jelenlétében, ez utóbbi Dechey Mihály Aztalos-tól elvette, és 
minthogy azok törvényes örökösként őt illetik meg, és az ő birtokjogaira vonatkoznak, neki 
visszaadta. Rado ugyanakkor nyugtatta Dechey Mihályt és utódait az oklevelek átadása felől, 
és kötelezte magát, hogy az okiratok miatti perlekedőkkel szemben saját költségén megvé-
delmezi. (IX. 124r)
A bejegyzés címe mellett: Extradatae.

630. 1587. szeptember 28. (f. V. a. Michaelis)
Colos vármegye ispánja: Czege-i Vas György (e) miután Gywla-i néhai idősebb Gywlay 
Mihálynak két ládában levő okleveleit árváinak végrendeleti gyámjaitól, néhai Bamfi  Páltól 
és Valkay Miklóstól (e) átvette, azokat a mai napon nevezett néhai Gywlay Mihály fi ának: 
Ferencnek és gondviselőjének (curator): Teke Ferencnek (e) kezéhez engedte. Ugyanakkor 
Teke Ferenc és Gywlay Ferenc nyugtatták ezen oklevelek átadása felől. (IX. 115r)

631. 1587. szeptember 29. (in Michaelis)
Gyeke-i Wisseleny/Visseleny Gáspár (e) vallotta, hogy miután Coloswar-on lakó, de saját 
Fizkwth-i (Doboca vm) részbirtokáról elszökött örökös jobbágyát: Varga, másként Kowach 
Ádámot (h) anyjával, feleségével és gyermekeivel együtt a vajda parancslevelével a város 
bíráitól és esküdtjeitől kikérte, és elvitelét azok megengedték, Coloswar-i polgárok közben-
járására, 68 magyar Ft fejében – melyből Varga Ádám 60 Ft-ot készpénzben letett, nyolc Ft-
ot pedig hamarosan fi zetni ígért – Margit nevű anyjával, feleségével és gyermekeivel együtt, 
utódai nevében is szavatosságot vállalva, mentesíti a jobbágyi szolgálatok terhe alól, és en-
gedélyezi szabad költözését. (IX. 124v)

632. 1587. október 2. (in possessione Mehes, II. Octobris)
Radnolt-i Kendy Gábor, Somlyay Gergely fi scalis director, Harinna-i Farkas Miklós, Frata-i 
Fratay János és Szopor-i Gyrothi János (egregii) közösen rendelt bírák előtt Kendy Ferenc 
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egyezséget köt Colos vármegye ispánjával: Czege-i Vas Györggyel (e) és Mehes (Colos vm) 
birtokának többi földesurával (caeterisque patronis) a nevezett birtok határainak kiigazításá-
ról és más ügyekről. (IX. 211v–212r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1589. február 19-én kelt oklevelében (716. sz.). — 1590. november 18-án 
kelt ái: Wass cs. lt., fasc. XXV. nr. 43.

633. 1587. október 7. (sab. p. Francisci conf.)
Székesfehérvári (de Alba Regali) Kis Kelemen (c) Coloswar-i lakos vallotta, hogy a kóborló 
(vagus et exterris) Coloswar-i Kadas Menyhért (pr) 126 magyar Ft-tal és 35 dénárral maradt 
adósa, mely összeg megadásáról 1586. október 26-án Coloswar városának bírái előtt Kadas 
Menyhérttel kiegyezett, ahogyan ez a város jegyzője által bemutatott signaturából kiderült. 
Ebben Kadas kötelezettséget vállalt, hogy az immár elmúlt április 24-ig (ad Georgii) törlesz-
ti az összeget, ellenkező esetben Kis Kelemen lefoglaltathatja Coloswar külvárosában levő 
házát és javait, illetve őt is fogságba vettetheti, és ott tarthatja, míg tartozását nem fi zeti visz-
sza. Ezen egyezség ellenére adósságát Kadas mind a mai napig nem törlesztette, ezért Kis 
Kelemen, tekintettel egyfelől öregségére és erőtlenségére, másfelől pedig arra, hogy képtelen 
az adósság behajtására, az egész összeget átengedte a Varad-on lakó Kalmancheh-i Zabo 
Lukácsnak (c) és feleségének – saját rokonának (soror) – Varad-i néhai Lakatgiarto Balázs 
leányának: Ilonának úgy, hogy Zabo Lukácsnak hatalmában álljon a pénzt behajtani, Kadast 
elfogattatni és a tartozás törlesztéséig fogságban tartani. Végül Kis Kelemen, tekintettel gyer-
mektelenségére, végrendeletet is tesz, melynek értelmében bárhol található javai, ingóságai 
és ingatlanai halála után említett Zabo Lukácsra és feleségére maradjanak, de úgy, hogy ha a 
vele való rokonságát a jövőben bárki bizonyítaná, azzal kötelesek nevezett javain megosztoz-
ni. (IX. 115r–115v)

634. 1587. október 8. (dom. p. Francisci conf.)
Egyfelől a vajdai udvar kapitánya (capitaneus aulae): Kalna-i Bornemizza János (e), másfelől 
Kak-i néhai Szemere Sebestyén (e) fi a: Zsigmond (e) – atyafi ainak, valamint fi ainak: Sebes-
tyénnek és Boldizsárnak terheit magára véve – a következő csereszerződést kötik: Bornemiz-
za János nővérének unokája (nepotem videlicet suum sororium) a nevezett Zemere Zsig-
mond iránti atyafi úi szeretetéből Nagyharsan és Kisharsan (Bihor vm) nevű egészbirtokait az 
azokra vonatkozó oklevelekkel és privilégiumokkal, melyek alapján azokat bírta, továbbá 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt örökösen cserébe adja Szemere Zsigmondnak és 
nevezett fi ainak, aki azokért Geres-i részbirtokát, ottani kőházát és Berentey rez-nek nevezett 
részét, továbbá Mindzent, Koh, Tohat, Beoly, Zentjakab és Detreh (Thorda vm) birtokbeli 
részeit haszonvételeikkel, tartozékaikkal és az azokra vonatkozó oklevelekkel együtt engedte 
át, minthogy eme erdélyi jószágai szétszórva a nevezett birtokokban, többi magyarországi 
javaitól távol vannak, Nagyharsan és Kisharsan viszont szomszédos egészbirtokok, Bihor 
vármegyei jószágainak közelében feküsznek, amiért azoknál értékesebbek, és hasznukat job-
ban veheti. Mindkét fél szavatosságot vállalt, de ha nem tudnák egymást kölcsönösen meg-
védeni a jószágok birtokában, akkor a károsult fél jelen oklevél alapján a másik félen 7000 
magyar Ft-ot hajthat be. Végül Szemere Zsigmond – gyermekei nevében is – e cseréről az 
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elmúlt évben a requisitorok előtt tett (coram nobis requisitoribus) visszavonását és ellent-
mondását (573. sz.) érvénytelenítette. (IX. 123r–124r)
Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 729. sz.

635. 1587. október 11. (in oct. Francisci conf.)
Valko-i néhai Walkay András (e) fi a: Boldizsár (n) saját éretlen korára, valamint az ő és öcs-
csei gondviselésében eddig is tanúsított segítségére való tekintettel magát, ingóságait és in-
gatlanait, továbbá perei folytatását gondviselőként és védelmezőként (curator et defensor) 
Kiseskeleo-i Sombory Mártonra (e) bízza addig, amíg jónak látja (durante beneplacito). (IX. 
116r–116v)

636. 1587. október 23. (f. II. p. Undecim millium virg.)
A kolozsmonostori requisitorok Kis Bwdak-i Nagy Péternek (n) feleségétől, Kis Bwdak-i 
néhai Inachy Mihály (n) leányától: néhai Margittól (n) született leánya: Zsófi a életkorát – 
említett apjának mint gyámjának kérésére – nem egészen kilenc évre becsülik (octo annos 
natam et nonum ingressam esse annum comperimus). (IX. 116v)

637. 1587. október 23. (f. II. p. Lucae ev.)
Ramochay István (e) vallotta, hogy az alábbi jószágok közelebbi örököseivel, úgymint Fo-
dorhaza-i Mayadi, másként Paladi Mártonnal, valamint Miko-i Mikai András (n) feleségével: 
Mayadi Annával (nobiles) kötött egyezsége értelmében, és miután kifi zette a Kisdoba-i Do-
bay, másként Zekel Gábor (e) feleségének: Bachmegyey Annának (g) járó hitbért, Erked-i 
néhai Nagy Gáspár (e) fi ának: Andrásnak (n) halála után annak Iloswa, Lompert (Crazna 
vm), Puztamayad, Nagydershyda és Zakachy (in Zolnok Mediocri) birtokbeli részeit saját 
kezéhez vette. Most ugyanazokat a birtokrészeket Sombor-i László (m) tanácsúr és arendator 
magának foglalta, és a jobbágyoktól kikényszerített tanúvallomások alapján tőle elidegenítve 
meg akarja szerezni. Ezért tiltja a nevezett Sombor-i Lászlót és mindenki mást e jószágok 
elfoglalásától, hasznaiknak vételétől és megszerzésüktől. (X. 40v)

638. 1587. október 24. (f. III. p. Undecim millium virg.)
Nagypetri-i néhai Pap Gergely (n) fi a: István (n) apjának Egeres-en (Colos vm), a templom 
mellett – Kowach István, Varga Gergely és Beteges Mihály (providi) házainak szomszédsá-
gában – levő nemesi udvarházából az őt illető részt, továbbá Nagy Petri-n (Colos vm) testvé-
réről (fr. c): néhai Pap Andrásról rájuk háramlott Kis Lukács nevű közös jobbágyból saját 
részét (totalem et integram portionem suam ex quodam communi colono… a nobili quondam 
Andrea Pap fratre carnali ipsius Stephani in ipsos aequaliter devoluto) – kivéve néhai Olchar-
di Miklós (n) gyermekének: Katalinnak jussát, melyet az árva részére kell megtartson – ha-
szonvételeikkel, tartozékaikkal és az azokra vonatkozó oklevelekkel együtt örök jogon sógo-
rának, Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda familiárisának: Nagypetri-i Somogy 
Tamásnak (n) és feleségének, saját testvérének (s. c): Pap Zsófi ának (n) adja, minthogy So-
mogy Tamás a nevezett házból a többi atyafi  részét már saját költségén magának visszavál-
totta. Cserében Somogy Tamás és felesége Nagypetri határában azokat a szántóföldeket, me-
lyeket Pap István és Zsófi a anyja: néhai Bwda Katalin (n) másoknak zálogosított el, Somogy 
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pedig saját pénzen visszaváltott, fi zetség nélkül Pap Istvánnak és örököseinek engedték át, 
továbbá elengedték azt az őket illető adósságot, mely Pap Istvánra néhai Pap Andrásról ma-
radt. Ugyanakkor ígéretet tettek arra, hogy azokat az ón edényeket (vasa stannea) is elosztják, 
melyek anyjukról maradtak, és késedelem nélkül kimennek Pap Istvánnak Nagypetri-n levő 
ama házából, melyben eddig laktak, és azt Istvánnak engedik át. Ezenfelül Pap István Marton 
János (pr) nevű, Nagypetri-n lakó jobbágyát cserébe adta Somogy Tamásnak és feleségének, 
azok ugyanott lakó, Marton István (pr) nevű jobbágyáért, akit Somogy saját költségén vásá-
rolt néhai Olchardi Miklóstól. Az egyezséget megszegő fél 100 magyar Ft-on maradjon, me-
lyet egy szolgabíró és alispán által ellentmondás nélkül behajthat. (IX. 131r–132r)

639. 1587. október 25. (f. IV. p. Undecim millium virg.)
Both[aza]-i Espan Boldizsár (n) felesége: Dechey Borbála (n) kérésére leányának: Ilonának 
(n) életkorát négy évben állapítják meg. (IX. 166r)

640. 1587. október 26. (f. V. p. Undecim millium virg.)
Néhai Haroklyani Lászlónak (e) feleségétől, Gereomonostra-i néhai Rado György (e) leányá-
tól: néhai Klárától (g) született fi a: Haroklyany Pál Iklod, Poklostelke, Berend (Doboca vm), 
Pentek (in Zolnok Interiori) és Bedech birtokbeli örökölt részeit, továbbá Gereomonostra-n 
(Colos vm) egy puszta jobbágytelket, nevezetesen néhai Ambrus Lőrinc (pr) üres házát, ha-
szonvételeikkel és tartozékaikkal együtt cserébe adja Toldalag-i néhai Toldalagi Andrásnak 
(e) feleségétől, néhai Rado György leányától: néhai Fruzsinától (g) született fi ának: Toldala-
gi Ferencnek (e), annak Kalotazentkiraly-i, Mogiorokereke-i és Zekelio-i (Colos vm) jószá-
gaiért, valamint azok haszonvételeiért és tartozékaiért. (IX. 132v–133r)
A cím mellett: Descripsi. Eredetije: Bánffy cs. lt., I. sorozat, 1b reg., fasc. 31., nr. 19.

641. 1587. október 27. (Claudiopoli, XXVII. Octobris)
Magyar Bewkallya-i Witez Ferenc és testvérbátyja (fr. c. natu maiore): Miklós (egregii) ifjú 
kora óta tanúsított hűséges szolgálataiért közös jobbágyuknak: néhai Olah Benedeknek 
Panczelcheh-i (Doboca vm) jobbágytelkét vagy házát (sessionem ipsorum jobbagionalem 
seu domum) haszonvételeivel és tartozékaival együtt saját levelükkel örök jogon Miskolczi 
Lukácsnak (e) adományozzák. (X. 349v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1596. május 6-án kelt oklevelében.

642. 1587. október 27. (f. VI. p. Undecim millium virg.)
Eztyen-i néhai Bwday Kálmán (n) özvegye: Czompo Ágota (n) és Panczelcheh-i Raboczy 
András (n) felesége: Czompo Margit (n) tiltakoznak amiatt, hogy Doboca vármegye szolga-
bírája: Badok-i Badoki János (n) felesége: More Anna, Panczelcheh-i Posa János (n) felesé-
ge: More Margit, továbbá előbb Zamosfalwa-i néhai Gereoffy István, majd néhai Toteory 
Kristóf (nobilum) özvegye: More Sára egy Panczelcheh-i (Doboca vm) lakatlan jobbágyhá-
zat, vagyis néhai Wegh Albert (pr) telkét Panczelcheh-i Miskolczy Lukács (n) deáknak elide-
genítették. Ezért tiltják a nevezett asszonyokat és atyafi aikat a jószág elidegenítésétől, Lu-
kács deákot pedig annak bármilyen módon való megszerzésétől. (IX. 124v–125r)
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643. 1587. október 27. (f. VI. p. Undecim millium virg.)
Bogath-i Bogathy Andrásnak (e) feleségétől, néhai Warfalwy Gergely (e) és néhai Harangla-
bi Zsófi a (g) leányától: Mártától (g) született fi a: János (n) – testvére, Dicheozentmarton-i 
Swsalith, másként Horwath Menyhért (e) felesége: Bogathy Zsófi a, valamint említett Varfal-
wy Gergely és felesége: Haranglabi Zsófi a leánya, Czegeo-i néhai Zalay Boldizsár (e) özve-
gye: Warfalwy Erzsébet (generosae) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Rakos-i Warfalwy 
Miklós (e) Rakos, Varfalwa, Czegez, Kechet, Keowend, Seowenfalwa, Polyan (Aranyas sz), 
Berkes, mindkét Peterd, Pwzta Egres, Zwrdok, Iwanfalwa, Zind, Indal és Eorke (Thorda vm) 
birtokbeli ősi részeit, továbbá Aranyas széki egyéb jószágait elidegeníteni törekszik. Ezért 
tiltják Warfalwy Miklóst eme jószágoknak – akár életére, akár azutánra szóló – elidegeníté-
sétől, bárki mást pedig azok megszerzésétől. (IX. 129v–130r)

644. 1587. október 27. (f. VI. p. Undecim millium virg.)
Kerchet-i néhai Varfalwy István és felesége, Rigman-i Kowach Lászlónak feleségétől, Er-
deozentGeorgy-i néhai Bordi Bertalan leányától: Dorottyától született leánya: Zsófi a fi a: Ist-
ván (e, a) Thorda vármegye ispánjának, Mogioro-i Banffi losonczy Boldizsárnak (m) famili-
árisa tiltakozik amiatt, hogy Zentpal-i néhai Kornis Mihály (e, a) az ErdeozentGeorgy-i 
(Maros sz) Bordi rez-nek nevezett részbirtokot ErdeozentGeorgy-i néhai Kowach Ferenc (a) 
javaival együtt elfoglalta, és élete végéig magánál tartotta, majd halála után e jószágok test-
vérére (fr. c): Kornis Farkasra (a) háramlottak, és – örökösödési jogának sérelmére – jelenleg 
is annak kezénél vannak. Ezért tiltja Kornis Farkast e jószágok elfoglalásától és a maga ré-
szére való iktatásától, Somlio-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdát és az utána következő feje-
delmeket és vajdákat azok eladományozásától és elidegenítésétől. (IX. 130v–131r)

645. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
Bothaza-i Hozzwtelki István (e) – felesége, Zilagyzeg-i néhai Zilagyzegi Jánosnak (e) fele-
ségétől, Georbed Borbálától (g) született leánya: Anna (n) nevében – és Varfalwa-i Varfalwy, 
másként Dessy István (e) – felesége, ugyanazon Zilagyzegi János és Georbed Borbála másik 
leánya: Katalin (n) nevében – tiltakoztak amiatt, hogy a nevezett Georbed Borbála az elmúlt 
napokban ágyban gyengélkedve […]. (IX. 125r)
Bejegyzés töredéke.

646. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
Thoroczkay Miklós Thoroczko mezővárosi és Thoroczkozentgeorgy birtokbeli részét és 
Thoroczkozentgeorgy várát, úgyszintén Bedeleo, Gyortianos, Also- és Felseo Zochwa, Wi-
dal, Borrew (Thorda vm) birtokbeli részeit, Eormenyzekes-i, Wyfalw-i, Gergelyfaya-i (in 
Albensis) és Kwnd-i (Kikelleo vm) részbirtokait – melyeket jelenleg is birtokol –, továbbá a 
Podsaga és Wyfalw (Thorda vm) jószágokban levő ama részeit, melyek Thorda vármegye 
ispánjának, Zylvas-i Checzeleczki Imrének (e) kezén vannak, örökösök nélküli halála esetére 
szolgálataiért feleségének: Hary Ilonának vallja arra az időre, míg a nevét viseli. Ha a felesé-
ge másodszor is férjhez menne, akkor a nevezett jószágokat vagy birtokjogokat 2000 magyar 
Ft-on neki inskribálja úgy, hogy atyafi ai azokból csak az említett összeggel rekeszthetik ki. 
(IX. 126r)
A bejegyzés első része hiányzik.
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647. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
A kolozsmonostori requisitorok Akos-i néhai Dobzay Péternek (n) feleségétől, Akos-i néhai 
Akossy János (n) leányától: néhai Erzsébettől (n) született fi a: János életkorát – gyámja: 
Akos-i Wynemethy István (e) kérésére – nem egészen nyolc évre becsülik (septem annorum 
esse et in octavum ingressum comperimus). (IX. 126v)

648. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
Erked-i néhai ifjabb Bozzassy Péter (e) fi a: György (e) tiltakozik amiatt, hogy az ősi jószágo-
kat részint nagyapja (avum suum): Bozzas-i néhai Bozzassy György (e) és annak testvére (fr. 
c): néhai Bozzassy Péter, úgyszintén ugyanazon néhai György fi ai: Miklós, Ferenc és neve-
zett ifjabb Péter, részint saját testvére (fr. c): Bozzassy János többeknek elidegenítették. Ezért 
az említett ősi jószágok kapcsán atyafi ai által, illetve általa kötött minden szerződést és 
egyezséget visszavon és érvénytelennek nyilvánít. (IX. 128r)

649. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy megjelent előttük előbb néhai Bwday más-
ként Sarlo Mihály, majd Magyarpatha-i néhai Horwat Mihály (nobiles) özvegye: Sarlo Anna 
(n), aki vajdai parancslevéllel a hiteleshelyre idézte (citavit in conspectum nostrum) Bwday 
Györgyöt és WyBwda-i Hencz Tamást (nobiles) azért, hogy azok mutassák be az egykor el-
idegenített, majd az elmúlt években Anna asszonynak és atyafi ainak átengedett Patha-i (Co-
los vm) részbirtokra vonatkozó nyugtának a par-ját. A nevezettek bemutatták a néhai Colos-
war-i János deák (c) Colos vármegyei jegyző által kiállított oklevelet (60. sz.), és azt [a 
requisitorok] Sarlo Anna részére átírták. (IX. 155r–155v)

650. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
A kolozsmonostori requisitorok Kalno-i Bornemizza János (g, e) udvari kapitánynak (capi-
taneus aulae): kérésére átírják [Báthory] István lengyel király és litván fejedelem 1585. feb-
ruár 28-án kelt oklevelét (474. sz.), és a par-t conservatoriumukban helyezik el. (IX. 
160r–161v)

651. 1587. október 30. (f. II. p. Sim. et Jud.)
A kolozsmonostori requisitorok Kalno-i Bornemizza János (g, e) udvari kapitánynak (capi-
taneus aulae) kérésére átírják néhai [Báthory] István lengyel király és litván fejedelem 1586. 
november 17-én kelt oklevelét (574. sz.), és a par-t conservatoriumukban helyezik el. (IX. 
162r–162v)

652. 1587. október 31. (f. III. p. Sim. et Jud.)
Gyalw vára (arx) egykori praefectusának, néhai Nagylaky Mátyásnak (e) feleségétől, Sarka-
dy Katalintól (g) született fi a: Pál (n) – anyja és rokonai, nevezetesen Nagylaky Demeter és 
néhai Nagylaky Jakab fi ai: Gyalu-i János és Jakab (nobiles) terheivel is – azért, hogy a vajda 
katonáival Lengyelországba mehessen részint néhai István lengyel király temetetlen testének 
őrizetére (ad custodiam nondum humati corporis quondam serenissimi principis domini, do-
mini Stephani Dei gratia regis Poloniae), részint az ott bujkáló német sereg ellen (exercitum 
Germanicum inibi latitantem), és mivel az ellátásához, valamint hadi felszereléséhez szüksé-
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ges pénzzel nem rendelkezik, Gyalw mezővárosban (Colos vm) – egyfelől a Zamos folyó, 
másfelől Keörosfföwy Gergely (pr), szemben pedig néhai Kozarwary Mátyás (e) házainak 
szomszédságában – levő romos nemesi udvarházát (domum seu curiam suam nobilitarem 
aedifi ciis desolatam) haszonvételeivel és tartozékaival együtt 100 magyar Ft-ért eladja Som-
lyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda tanácsura és arendátora: Sombory László (g, m) fami-
liárisának: Torda/Thorda Istvánnak (n) és örököseinek, azok hiányában vér szerint legköze-
lebbi atyafi ainak. Nagylaky Pál szavatosságot vállalt, és kötelezte magát arra, hogy ha a 
jószág birtokában nem tudná a vevőt megvédeni, a vételárat és a Thorda István által tett 
építkezések becsértékét megtéríti. (IX. 129r–129v)

653. 1587. november 1. (in Omn. sanct.)
Beld-i néhai Rakoczy Miklós (e) fi a: János (n), minthogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdé-
lyi vajda parancsára annak katonáival részben hadakozás végett, részben néhai István, Len-
gyelország (Polonia) királya temetetlen testének őrzéséért (pro custodia nondum humati cor-
poris) a lengyelekhez (ad Polonos) kell induljon, ezért onnan való visszatértéig ingóságainak, 
birtokjogainak és Beld-en (in cottu AlbTr) levő nemesi udvarházának védelmét és igazgatá-
sát a vajda familiárisára: Iso Andrásra (e) bízza. Ugyanakkor halála esetére Beld-i birtokré-
szét és nemesi udvarházát, továbbá Kapolna districtus (Zarand vm) tartozékaiban levő offi ci-
umát (offi cium suum in pertinentiis districtus Kapolna) haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt a nevezett Iso Andrásnak köti le (legavit et reliquit), mivel a szüksége idején segítsé-
gére volt, és tartozik is neki. (IX. 132r–132v)
A bejegyzés nagyobbára azonos szövegű másolata, amely viszont már nem említi a Zaránd vármegyei offi ciumot, 
megtalálható még: IX. 145r–145v.

654. 1587. november 1. (in Omn. sanct.)
Beld-i néhai Rakoczy Miklós (e) fi a: János (n), minthogy a vajda parancsára annak katonái-
val Lengyelországba kell menjen, de e hadjáratra kapott zsoldja nem elegendő (cum milite 
eiusdem domini principis in Poloniam profi cisci cogatur, nec stipendium sibi eam ad expedi-
tionem datum suffi cere animadvertat), Beld (in cottu AlbTr) birtok határában levő, Kwnti-
nit-nak nevezett rétjének fele részét 50 magyar Ft-on zálogba veti Gyalw-i Zikzay Imre (e) 
deák vajdai számvevőnél (exactor rationum). Emellett Koslar-on (in cottu Alb) azon hat la-
kott és két puszta jobbágytelkét haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, melyek most 
zálogként Galteo-i Galteowy Ferenc (e) kezénél vannak, 50 magyar Ft-on szintén Imre deák-
nál köti le, mely összeget az Gyulafehérvárra (Alba Julia) való legközelebbi jövetelekor a 
vajda familiárisánál: Iso Andrásnál (e) kell letegyen, akit Rakoczy János másik bevallásával 
(654. sz.) jószágai és birtokjogai igazgatójának hagyott meg (administratorem directoremque 
commisit ac reliquit). Ha a nevezett Galteowy Ferenc – miután pénzét visszakapta – az emlí-
tett jobbágytelkek átadását halogatná, vagy azokat nem akarná visszaszolgáltatni, akkor Imre 
deák az Iso-nak átadott 50 Ft-ért Rakoczy Miklós Solymos-i (in cottu Alb) részbirtokán hat 
lakott jobbágytelket haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt zálogként a maga részére 
foglalhat, ha pedig azokat sem veheti kezéhez, vagy azoktól megfosztanák, akkor az említett 
Beld-i részbirtokon foglalhat zálogként ugyanannyit. Végül kikötötték, hogy amikor Rako-
czy vagy Iso a teljes 100 Ft-ot Imre deáknak kifi zeti, az a jószágokat per és halogatás nélkül 
visszaengedi. (IX. 154r–154v)
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655. 1587. november 2. (f. V. p. Omn. sanct.)
Somlyo-i Bathory István (sp, m) servitora: Bwdahaza-i Bwdahazy István (n) Orozfaya-n 
(Colos vm) egy és Keolpin-en (Maros sz) három népes jobbágytelkét haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal együtt, szavatosság vállalása mellett 125 magyar Ft-on zálogba veti Fogaras 
várának praefectusánál: Petretyewitth, másként Horwat Kozmánál (g, e), aki azokat jelenleg 
is bírja. Az összegből 100 Ft-ot már korábban átvett Orozfaya-i néhai Papay Imre (n) deáktól, 
a maradékot pedig most vette kézhez. Bwdahazy és örökösei a zálogösszeggel bármikor 
visszaválthatják jószágukat. (IX. 127v–128r)

656. 1587. november 4. (sab. p. Omn. sanct.)
Albes-i Zolyomi Tamás (m) ifjú fi a: Miklós (e) vallotta, hogy ezen év április 24-e után (proxi-
me post festum beati Georgii mart.), midőn a nevezett Zolyomy Tamás servitorát: Berekzaz-i 
Chazar Mihályt (e) az általa ugyanazon Zolyomi Tamás familiárisától: Peyko Mihálytól (n) a 
Zekelhyd mezővárosbeli Malom utcában – egyfelől Zolyomy Tamás jobbágya: Pap János 
(pr) épületének, másfelől Kismaria-i Bochkay István (m) servitora: István deák (e) lakatlan 
házának szomszédságában – saját pénzén vásárolt házába vagy jobbágytelkébe (domus seu 
sessionis jobbagionalis), továbbá annak tartozékaiba, úgymint Jankafalwa határában a Nagy-
hegy-en és a Malehegy-en levő két szőlőbe, a Zekelhid-i és a Tulogd-i dűlőben (in diverticu-
lo) 16 szántóföldbe, valamint a Tulogd-i határban a Pechy Jakab rete nevű kaszálóba iktatták, 
ő 15 napon belül törvényes ellentmondást tett két hiteleshelyen (duobus in locis capitulari-
bus), úgymint Varad-on servitora: Thomory István (n) útján, [Gyula]fehérváron (AlbTr) pe-
dig személyesen. Most tekintettel a nevezett Chazar Mihály által neki és említett apjának 
teljesített szolgálataira, mindkét ellentmondását visszavonja, és semmisnek nyilvánítja, az 
iktatást pedig érvényesnek ismeri el. (IX. 128v)

657. 1587. november 4. (in possessione Gyeke, IV. Novembris)
Legen-ben (Kolos vm) lakó Zakmary János és Gáspár anyjukkal, Vas Erzsébettel együtt em-
lékezetül adják, hogy „ez el mult eztendeobeli draganak es zewksegnek ideyen, mely mind 
ez orzagba es mas orzagokbann is nem kewesse volt”, Gyeke-ben lakó Wisseleny Gáspártól 
32 Ft értékben árpát kölcsönöztek, „kiwel eltewnk es taplaltwk jobbagynkat”. A nevezett 
összegért és azért, mert sokáig várta a törlesztést, Wisseleny-nek adják „fi wrol fi wra” Vinder 
Gergely Moricz-i jobbágyuk fi át: Vinder Bartost, azzal a szőlővel együtt, „az mellyet Vinder 
Gergely, az Vinder Bartos apya byrt, mely most Nagy Georgynel, Vinder Bartos zewle attia-
nal, Visseleny Gaspar uram moriczy jobbagianal vagion”. A szőlőt örökbe adják Visse-
leny-nek és maradékainak úgy, hogy azt a Moricz-i pap kezéből magának kiválthatja mint 
Vinder Gergelynek járó jószágot. „Vinder Bartosnak jobbagia leweseben” az említett szőlő-
vel együtt Visseleny Gáspárt és örököseit a törvényes háborgatókkal szemben megvédelme-
zik. (IX. 194r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1587. december 14-én kelt oklevelében (661. sz.), mely szerint eredetijét Zakma-
ry János és Gáspár pecsétjei erősítették meg.

658. 1587. november 10. (f. VI., in vig. Martini ep.)
ZentMargyta birtok egyházának papja (minister): Penteky Bálint (v) – gyermekeinek és 
atyafi ainak terheit magára vállalva – azon egykor lepusztult, de most újjáépített Zek mezővá-
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rosi (Doboca vm) házát, melynek szomszédjai északról Kristóf deák (n), délről néhai Varga 
Bálint, most Lőrinc deák házai, és amely egyházi személyeké volt (ecclessiasticarum perso-
narum prefuisset), de néhai István lengyel király, akkor erdélyi vajda oklevelével neki ado-
mányozta, haszonvételeivel, tartozékaival és az arra vonatkozó oklevelekkel együtt szavatos-
ságot vállalva 50 magyar Ft-ért örök jogon eladta Zentelke-i Bamfy Farkas (m) Doboca 
vármegyei ispán famulusának: Nagyfalw-i Czomay Péternek (n). (IX. 165r–165v)

659. 1587. november 26. (dom. p. Cath. virg.)
Gyczy János (sp, m) erdélyi kormányzó (gubernator regni Transylvanici) jobbágya, Nagyka-
pus-i néhai Bogdan György (pr) fi a: Bálint vallotta, hogy magvaszakadt testvérének (fr. 
cout): néhai Bogdan, másként Zabo Jánosnak (c) joga és kétharmada (besse seu dualitate) – 
Coloswar város régi törvénye és szokása szerint – törvényes örökösként reá háramlott, amiért 
azt özvegyétől, jelenleg Coloswar-i Zabo András (c) feleségétől: Ilonától (h) perrel akarta 
megszerezni, de most úgy egyezett ki vele, hogy testvére javainak kétharmada fejében egy 
fehér színű poroszka lovat (equum quendam gradarium), valamint – három Ft értékben – a 
kerekek erősítésére szolgáló Toroczko-i vasabroncsot (ferramenta quaedam Toroczkoiensia, 
tribus fl orenis valentia, ad rotarum fi rmandas circumferentias) kapott. Ezenfelül Ilona asz-
szony és férje magára vállalta a nevezett Bálint két Ft-ot és 25 dénárt kitevő, Coloswar-i né-
hai Syweg Bertalan özvegyét illető adósságát, és átadtak neki egy kis ezüst poharat, egy 
aranyozott ezüst gyűrűt és két magyar Ft-ot. Bogdan Bálint a kétharmad teljes törlesztése 
felől, szavatosságot vállalva, nyugtatta Zabo Andrást és feleségét, valamint utódaikat és örö-
köseiket. (IX. 145v–146r)

660. 1587. november 29. (f. IV. a. Andreae ap.)
Egyfelől Varza-i néhai Vaida (Vaiwoda) Vasile (e) fi a: Emeric fi ai: Fărcaș és Balthazar, vala-
mint ugyanazon Vaida Vasile fi a: Ștefan fi a: Ioan (nobiles), másfelől említett néhai Vaida 
(Vaiwoda) Vasile leánya, Zwthor-i Wazon Tamás (n) felesége: Clara (n) és fi uk: Wazon Gábor 
vallották, hogy a nevezett Clara asszony október 28. körül (circa festum… Sim. et Jud.) Ipp-i 
Borssolo János (e) ítélőmester útján osztozni kívánt az említett osztályos atyafi ai: Vaida Făr-
caș, Balthazar és Ioan ősi részbirtokain, úgymint a Nagymeriggio, Valko és Keleczel (Colos 
vm) birtokbeli részeken, de – fogott bírák közbenjárására – fi ával együtt osztályon kívüli 
egyezséget kötöttek úgy, hogy osztályos atyafi ai a nevezett jószágokból birtokrészeit és azok 
tartozékait elkülönítették és átadták, mely felől nyugtatja őket. Ha ő vagy fi a, valamint örö-
köseik és utódaik osztályos atyafi aikkal kötött egyezségüket megsértenék, azok Colos vár-
megye egy szolgabírája és alispánja által ellentmondás fi gyelembe vétele nélkül 200 arany 
Ft-ot vehetnek meg rajtuk, és az átadott birtokrészeket is visszavehetik, Clara asszony és 
utódai pedig pert indíthatnak. Ha a megállapodást Vaida Fărcaș, Balthazar és Ioan szegné 
meg, akkor Clara és fi a a 200 arany Ft-ot rajtuk behajthatja, és osztályt követelhet (nego-
cioque expetitionis divisionis istius in suo processu manente). (IX. 146r–146v)

661. 1587. december 14. (f. V. p. Luciae virg.)
Legen-i néhai Zakmary Balázs (e) fi ai: János és Gáspár (egregii) ugyanúgy vallottak, aho-
gyan azt a Visseleny Gáspár részére kelt 1587. november 4-i bevallásukban (657. sz.) tették. 
Az abban foglaltakhoz még hozzáteszik, hogy ha a szavatosságot Visseleny Gáspár részére 
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nem tudnák biztosítani, akkor ő vagy örökösei a nevezett János és Gáspár, továbbá Erzsébet 
nevű anyjuk javaiból a levélben foglalttal azonos értékben elégtételt vehet magának. (IX. 
193v–194r)

662. 1587. december […] (Sombor, […] Decembris)
Thamasfalvy Miklós és Sombor-i Sombory János előtt Sombory László Lwka János és Ger-
gely nevű Nercze-i jobbágyait elcseréli Paladi Mártonnak és Annának Ilosva, Lompert (Craz-
na vm), valamint Zakachy és Zoldobag (in Zolnok Mediocri) birtokbeli részeiért, és értékkü-
lönbségként még 200 arany Ft-ot és 80 Ft-ot fi zet. (F15/63)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1588. április 17-i oklevelében (675. sz.). Napi keltezése a szakadozott 
papírlapon nem olvasható.

663. [1587.]
Bath-i Vazon Tamás és fi a: Gábor (e) Gereowasarhely-i (Colos vm) ama nemesi telküket 
(sessionem seu curiam nobilitarem) három népes és egy puszta jobbágytelekkel együtt, me-
lyeket az elmúlt években 500 Ft-ért vettek zálogba Zamosfalwa-i néhai Gereoffi  Istvántól (e) 
(452. sz.), ugyanazon az összegen zálogba vetik a vajda Hunyad mezővárosi harmincadosá-
nál: Coloswar-i Zok Péternél (e). Ugyanakkor ama Panik-i (Colos vm) birtokrészt is, melyet 
Inaktelke-i ifjabb Gereoffi  Mihály (e) – miután azt Gereomonostra-i Kabos Gábortól (e) visz-
szaváltotta – 175 Ft-on náluk kötött le, ugyanazon az összegen, tehát a Gereowasarhely-i 
jószággal együtt összesen 675 Ft-on – melyből 225 Ft-ot a konvent előtt, a maradékot pedig 
már korábban átvettek – a részbirtokokat illető oklevelekkel, tartozékokkal és mentességek-
kel együtt elzálogosítják nevezett Zok Péternél a neki átadott oklevelekben – a konvent által 
kiadott, 1584. június 29-én (f. II. p. dom. III. Trinit.) kelt bevallás; két, Gereowasarhely-en 
kelt fogott bírói levél, egy 1584. október 31-ről három pecséttel megerősítve és egy jelen 
1587. év március 31-ről (die veneris a. Judica), öt pecséttel ellátva – meghatározott feltételek 
mellett. […] (IX. 195v)
A bejegyzés vége hiányzik.

664. [1587 körül]
Áthúzott bejegyzés töredéke egy bevallásról, melyben az egyik fél Boczkay István (m), a 
másik pedig Pisky Pál (n). (IX. 100v)
Évi keltezését az ugyanazon lapon levő bejegyzés dátuma valószínűsíti.

665. 1588. január 8. (f. II. p. Epiph.)
Egyfelől Szamosfalwa-i Mikola Pál (e), másfelől Zamosfalwa-i néhai Mikola Ferenc (e) öz-
vegye: Melith Anna (g) – fi a: Mikola János (n) nevében és terhével is – egyezséget kötnek 
azokról a költségekről, melyeket Mikola Pál ősi javaik, nevezetesen az Iklod-i és Poklostel-
ke-i (Doboca vm) zálogos részjószágok visszaszerzéséért folyt perére fordított. A jószágokat 
Zamosfalwa-i néhai Mikola László (e) vetette zálogba, és jelenleg Mogioro-i Banffy Boldi-
zsár (m), Thorda vármegye ispánja, Berecztelke-i Banffi  Gábor, Lona-i Kendi Farkas, Nagy-
Mihally-i Pongracz Dénes, Orozfaya-i Miko János (egregii), ZentGeorgy-i néhai Tot Mihály 
(e) gyermekei és Szarhegy-i néhai Lazar András (e) özvegye: Banffy Druzsina (g) kezénél 
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vannak, de Mikola Pál már mintegy hét éve perelt értük Doboca vármegye ítélőszékén, ahol 
ítéletet is hoztak. Minthogy ezen zálogos birtokok Mikola Jánost Pállal egyenlő jogon meg-
illetik, ezelőtt két évvel ő is beavatkozott a perbe (sese in causam ingessisset), hogy majd a 
per végén saját osztályrészét kérhesse. Most úgy egyeznek ki, hogy amikor Mikola Pál a jó-
szágokat törvény útján visszaszerzi, még azok felosztása előtt a maga részére kiválaszthat a 
közös jobbágyok közül két közepeset (neque potiores, neque deteriores sed mediocris), a 
többit pedig Jánossal egyenlően elosztják. A per során eddig felhalmozott bírságok (onera 
judicialia hactenus in causae prosecutione cumulata) Mikola Pált terheljék, de ezentúl azokat 
is osszák fel egyenlően egymás között, és a per további folytatásának költségét is egyenlően 
vállalják. Az egyezség megszegője 300 magyar Ft-on marad, a visszaszerzett jószágok pedig 
addig maradjanak a szerződést megtartó félnél, míg ezt az összeget neki ki nem fi zetik. (IX. 
153v–154r)

666. 1588. január 9. (f. III. p. Epiph.)
Mihalyfalwa-i néhai Bolyay Ádámnak (e) feleségétől, Nemethy-i néhai Pestessy Péter (e) és 
felesége, Gerend-i idősebb Gerendi Péter (e) leánya: néhai Klára (g) leányától: néhai Pes-
tessy Annától (n) született fi ai: Bolyay Gáspár és Ádám (nobiles), úgyszintén Desfalwa-i 
néhai Desfalwy Gáspárnak nevezett néhai Bolyay Ádám leányától: néhai Erzsébettől (n) 
született fi a: Desfalwy László, továbbá Pokafalwa-i Galteowy Balázsnak (n) említett Bolyay 
Ádám leányától: Katalintól született fi a: Galteowy Zsigmond – az említett Bolyay Gáspár 
saját fi ainak: Tamásnak és Miklósnak, továbbá a még nem teljes korú (nondum perfectae 
aetatis hominum) nevezett Desfalwy Lászlónak és Galteowy Zsigmondnak terheit magára 
vállalva – ama Gerend, Egerbegy, Olahlona és Gerend Kereztwr (Thorda vm) birtokbeli ré-
szeiket, melyeket Sombory Lászlóval az elmúlt években tett osztály során a Bolyay rez-ből 
különítettek el (portiones suas possessionarias ex portione Bolyay rez nuncupata, per divisi-
onem jure mediante cum prefato domino Ladislao Sombory condivisionali ipsorum annis 
superioribus fi eri debentem singulis eorum excissas et sequestratas), haszonvételeikkel, tar-
tozékaikkal és a szökött jobbágyokkal (cum quibusvis fugitivis colonis ad easdem portiones 
pertinentibus, siqui reperirentur) együtt 400 arany Ft-ért és 400 magyar Ft-ért örökösen elad-
ják Sombor-i Sombory László (g, m) tanácsúrnak és arendátornak. Az eladás indoka az, hogy 
e jószágaik aprócskák (minutulae portiunculae essent), többi birtokuktól távol vannak, és 
emiatt hasznavehetetlenek, továbbá elidegenített jószágaik visszaváltására, saját lakóházaik 
felépítésére, valamint a régiek és összedőltek (veteres ac collapsas) felújítására pénzre van 
szükségük. Végül a nevezett Gáspár, Ádám, László és Zsigmond kötelezettséget vállalt arra, 
hogy Sombory Lászlót az elidegenített jószágokban megvédelmezik, ellenkező esetben az 
említett 400 magyar Ft-ot visszafi zetik – a 400 arany Ft-ot viszont nem, minthogy ennek 
megadását Sombory atyafi úi jóakaratból (ex benefi centia fraterna) elengedte –, és így az el-
adott birtokrészeket Sombory-tól vagy örököseitől visszaszerezhetik. (IX. 152r–153r)

667. 1588. január 9. (f. III. p. Epiph.)
A hiteleshelyen megjelent Mihalyfalwa-i Bolyay Gáspár, Desfalwa-i néhai Desfalwy Gáspár 
fi a: László, valamint Pokafalwa-i Galteowy Balázs fi a: Zsigmond, majd ez utóbbi László és 
Zsigmond vallották, hogy mivel még nem teljeskorúak (imperfecte aetatis esse homines), 
javaik elidegenítésére vonatkozóan nem tehetnek törvényes bevallásokat. Ennek ellenére, 
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bizonyos okok miatt, melyeket ugyanezen a napon kelt másik bevallásukban (666. sz.) sorol-
tak fel, Gerend, Egerbegy, OlahLona és Gerendkereztwr (Thorda vm) birtokbeli részeiket – a 
többi osztályos atyafi ukkal együtt – az említett oklevélben megnevezett összegért elidegení-
tették Sombor-i Sombory Lászlónak (m) úgy, hogy osztályos atyafi uk, a nevezett Bolyay 
Gáspár a szavatosság biztosítása okán magára és saját jószágaira vette terheiket (oneribus et 
gravaminibus ipsorum per dictum Casparem Bolyay, fratrem condivisionalem eorundem su-
per se et bona sua, ratione cautionis evictoriae assumtis). Azért, hogy az elidegenítés érvé-
nyes legyen, a nevezett László és Zsigmond kötelezettséget vállal arra, hogy törvényes koruk 
elérésekor az osztályos atyafi akkal együtt megismétlik ugyanazt a bevallást, melyet az emlí-
tett levélben tettek, és a szavatosságot magukra vállalják. (IX. 153r)

668. 1588. február 11. (dom. Sexages.)
Zakmar-i néhai Zabo Gáspárnak (pr) feleségétől, néhai Zakmary Ilonától (h) született fi a: 
Colosmonostra-i Zabo Bálint (h) fogott bírák útján egyezséget köt mostohaapjával, Kolos-
war-i Kadas Miklóssal (c) néhai anyjának nevezett Kadas-sal való házassága és halála után 
maradt azon atyai és anyai javairól, melyek őt illetik meg. Ezek szerint mostohaapja a neki 
járó részért 125 magyar Ft-ot fog fi zetni két részletben, felét, tehát 62 Ft-ot és 50 dénárt (fl o-
renos sexaginta duos cum medio) április 7-én (ad festum Resur. dom.), a másik felét pedig 
június 24-én (ad diem Nat. Ioan. bapt.) úgy, hogy az adósságok törlesztése csak Miklóst ter-
helje. Az egyezség megszegőjét 125 Ft-tal büntetik, melyet az azt megtartó félnek le kell te-
gyen, és azután kedve szerint pert kezdhet. Végül Zabo Bálint vállalta, hogy Kadas Miklóst 
és utódait részének kiadása felől az esetleges perlekedőkkel szemben megvédelmezi, de a 
költségeket egyenlően viselik (paribus sumptibus et laboribus), a neki átadott összeggel pe-
dig teljesen megelégszik. (IX. 149r–149v)

669. 1588. február 25. (in Matthiae ap.)
Chypkes Péter (c) Thorda mezővárosi esküdt polgár és ötvenférfi  (juratus civis e numero 
quinquaginta electorum patrum) – a mezőváros közössége nevében – tiltakozik amiatt, hogy 
1568. június 6-án néhai Oragyarto Ferenc (c) Enyed-i polgár és anyja, Thorda-i néhai Kowa-
ch Gergely (c) özvegye: Márta (h) kérésére a mezőváros bírái és esküdtjei az ő beleegyezésük 
nélkül és a mezőváros kárára egyezséget kötöttek a Thorda mezőváros piacterén (in theatro) 
– Balog András és Balázs deák (circumspecti) házainak szomszédságában – levő kőház egy 
része felől. Ugyanakkor ezen engedélyt vagy egyezséget, továbbá az arról esetleg kiállított 
levelet minden részében semmisnek nyilvánítja és visszavonja. (IX. 190r–190v)

670. 1588. március 19. (f. III. p. Laetare)
Zilagyzeg-i Zilagyzegi Farkas (e) – felesége: Bewdeoskwthy Borbála (n) és leányaik: Zsu-
zsanna és Zsófi a nevében – tiltakozik amiatt, hogy Zentkirally-i Zentkirally Lőrinc (n) fele-
sége: Bwdeoskwthy Éva (n) az Ipp, Also- és Felseokaznach, Zek, Marca, Cheresse (Crazna 
vm) és Zeplak (Bihor vm) birtokbeli részeket Ipp-i Borssolo János (e) ítélőmesternek elide-
genítette. Ezért tiltja Éva asszonyt e jószágok elidegenítésétől, Borsolo Jánost és bárki mást 
azok megszerzésétől, a vajdát pedig az adományozástól és a jóváhagyástól. (IX. 150v–151r)
A bejegyzés azonos szövegű, áthúzott változata: IX. 169r.
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671. 1588. március 20. (f. IV. p. Laetare)
Bilgezd-i Nagy Ferenc és felesége: Rechey Katalin (nobiles), Reche-i néhai Rechey Tamás 
(e) gyermekének: Juditnak (n) törvényes gyámjai, valamint nevezett Rechey Tamás özvegye, 
most Karazna-i Nagy Szabó (Sartor), másként Orgonas Gáspár (n) felesége: Bwdeoskwthy 
Katalin (n) tekintettel néhai Rechey Tamás, majd Bewdeoskwthy Katalin és annak özvegysé-
ge idején leánya: Rechey Judit irányában tanúsított szolgálataira Reche-i Balko Andrást (pr) 
felmentik a jobbágyi szolgálatok terhe alól, és a nevezett Reche-n (Krazna vm) igazi szaba-
dossá teszik (in verum libertinum creandum ac ordinandum duxissent) úgy, hogy utódaival 
együtt ezentúl is azzal a szabadsággal élhessen, melyet még néhai Rechey Tamástól nyert, és 
Reche-i lakóházában, úgyszintén annak tartozékaiban a korábbi mentességeket élvezze. Vé-
gül kikötik, hogy Balko András és utódai mindig hálával tartoznak néhai Rechey Tamás 
családjának és utódainak, akik – Balko magtalan halála esetén – özvegyét csak 100 magyar 
Ft-tal rekeszthetik ki a fenti házból. (IX. 144r–144v)
A bejegyzés azonos szövegű másolata megtalálható: IX. 149v–150r. Ennek címe alatt: Nondum extradatae. Szintén 
azonos szövegű, de áthúzott változata: IX. 170r és 171r.

672. 1588. március 20. (f. IV. p. Laetare)
Reche-i néhai Rechey Tamás (e) özvegye, most Karazna-i Nagy Szabó (Sartor), másként 
Orgonas Gáspár (n) felesége: Bewdeoskwthy Katalin (n) gyermekének: Rechey Juditnak (n) 
törvényes gyámjai: Bilgezd-i Nagy Ferenc és felesége: Rechey Katalin (nobiles) úgyszintén 
a nevezett Bewdeoskwthy Katalin tekintettel arra, hogy War[za]-i Wajda Balthazar (n) a 
Bewdeoskwthy Katalin által neki átadott, néhai Rechey Tamás birtokjogaira vonatkozó okle-
veleket megőrizte, idegenek kezébe nem adta, hanem azokat most a bevallók kezéhez szol-
gáltatta, és ez utóbbi Katalinra tett költségeit nem kímélte, ezért Reche (Crazna vm) birtokon 
hat jobbágytelket – melyeken Pap Gáspár és fi ai, Boda János, Balko György és gyermekei, 
Balogh Mihály és gyermekei, Zabo Péter és gyermekei, valamint Ferencz László laknak – az 
azokkal járó jogokkal (cum cunctis earundem sessionum juribus) együtt, továbbá Reche ha-
tárában a Pwztahegy-en egy szőlőt, ugyanott, Keczel birtok felé két holdnyi egymás mellett 
fekvő szántóföldet, Haroklian felé pedig, a Zodobhagoya-n szintén két holdat egymás mellett 
500 magyar Ft-on a nevezett Wayda Balthazarnál inskribálnak (inscribendas et conferendas 
duxissent) azzal a feltétellel, hogy amikor néhai Rechey Tamás javai okán segítségére szorul-
nak, ő késedelem nélkül szolgálatukra lesz, a hat jobbágytelekre jutó költségeket pedig kifi -
zeti (quandocunque ipsius offi cium vel servitus ex parte dictorum bonorum eiusdem quon-
dam Thomae Rechey ab eisdem fatentibus requireretur, operam suam ipsis ne deneget, sed 
citra tergiversationem inserviat, sumtusque pro portione sua, quantum videlicet ad sex 
prescriptas sessiones quadraret, suppeditare deberet). Balthazar e jószágokat az 500 Ft leté-
telekor halogatás nélkül visszaszolgáltatja a bevallóknak és utódaiknak, a Rechey Tamás ja-
vait illető okleveleket – a konvent által kiállított és függőpecséttel megerősített három perga-
men privilégiumot, 35 papírra írott, továbbá vegyes és haszontalan leveleket – pedig Nagy 
Ferencnek adta át, aki efelől nyugtatta őt. (IX. 166r–166v)
A bejegyzés vége nem maradt meg, de szövegét kiegészítettük a 168r–168v-on levő signatura alapján. Ennek elején: 
Signatura est. Tantum modo nondum expeditae.
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673. 1588. március 21. (f. V. p. Laetare)
Solyomkeo-i Menyhar Péter és Gáspár (egregii) – testvérük (fr. cout): Menyhar István nevé-
ben is – tiltakoznak amiatt, hogy osztályos atyafi uk (fr. cond): Solyomkeo-i Menyhar Sze-
rafi n (n) Solyomkeo, Wyfalw, Kowachy és Szentkatolna (Doboca vm) birtokbeli ősi részeit 
– örökösödési joguk sérelmére és tudtuk nélkül – Wywar vára praefectusának: Ebeny Gábor-
nak (e) és feleségének: Menyhar Annának (g) szándékszik cserébe adni, habár ők készen 
álltak azokat akár csere útján, akár zálogként magukhoz venni. Ezért tiltják a nevezett Meny-
har Szerafi nt ezen jószágok elidegenítésétől, Ebeny Gábort és feleségét azok megszerzésétől 
és iktatásától, a vajdát pedig az adományozástól és bármilyen módon való elidegenítéstől. 
(IX. 150r–150v)
Vö. 587. sz. A bejegyzés azonos szövegű, de áthúzott változata: IX. 169v és IX. 170v.

674. 1588. március 27. (f. IV. p. Annunc. Mariae)
Egyfelől Thamasfalwa-i Thamasfalwy Miklós (e), másfelől Wybwda-i Darabos Imre (n), aki 
fi ainak: Jánosnak, Pálnak és Miklósnak terheit magára vette, szavatosság vállalása mellett 
cserére lépnek. Ennek során Thamasfalwy Miklós Wybwda (Colos vm) birtokbeli ama ré-
szét, amely néhai Bwday Péteré (n) volt, és jelenleg nevezett Darabos Imre kezénél van, de 
örökség jogán őt illeti meg, haszonvételeivel és tartozékaival együtt örök jogon cserébe adta 
Darabosnak, aki ezért néhai Sardi László (e) Sard-on (Colos vm) levő azon birtokrészét en-
gedte át örökösen haszonvételeivel és tartozékaival együtt, amelyet jelenleg nem birtokol, de 
mint Sardi unokáját őt örökségként megilleti. Thamasfalwy vállalta, hogy a Sard-i birtokrészt 
Imre nevében saját költségén pereli azoktól, akiknek jelenleg kezén van. Az egyezség meg-
szegője 200 arany Ft-on maradjon, melyet annak megtartója egy alispán, egy alszolgabíró és 
fogott bíró által – a vajda parancslevelével – ellentmondás fi gyelembe vétele nélkül behajt-
hat, a fogott bírót pedig Uybwda-i Bwday György, Hencz Tamás vagy Berezkneki István 
közül válasszák, akik előtt ezen egyezség korábban kelt. Végül Darabos Imre ama Berend-i 
(Colos vm) jobbágytelket, amelyen korábban a Pap Ioan nevű román (Valachus) lakott, és 
melyet néhai Darabos Balázs (n) egy köböl búzáért Sard-i Bwday Nagy Gergelynél (e) vetett 
zálogba, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 17 magyar Ft-ért örök jogon eladta Tha-
masfalwy Miklósnak úgy, hogy e szerződés megszegése esetére is érvényes a 200 Ft kötés. 
(IX. 177r–178r)

675. 1588. április 17. (f. IV. p. [dom.] in Albis)
Palady Márton (n) és Palady Anna – férjének, Myko-i Mykay Andrásnak (n) jelenlétében és 
beleegyezésével – a következő bevallást teszik. Palady Márton az elmúlt években családja 
fenntartása érdekében arra kényszerült, hogy saját magát is lekösse, most viszont szegénysé-
ge miatt és személye kiváltására Vayda Tamás nevű Ugroch-i (Doboka vm) jobbágyát 42 
Ft-ért, az említett Palady Anna pedig, hogy vissza tudja váltani néhai Kamwthy Balázs (e) 
özvegyének, Zent[györgyi] Erzsébetnek (g) kezéből férje atyafi ának (fr): Mykay Jánosnak 
Myko-i (Doboca vm) ama birtokrészét, melyet ő szintén a drágaság idején kényszerült búza 
ára fejében (pro precio tritici) lekötni, Nercze-n (Colos vm) lakó Lwka János és Gergely nevű 
jobbágyait – melyeket az 1587. decemberében kelt oklevél (662. sz.) szerint Sombory Lász-
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lótól kapott cserébe – 100 Ft-ért elidegenítik ugyanannak a Sombory Lászlónak. Palady Már-
ton és Anna ezenfelül szavatosságot is vállalt Sombory zavartalan birtoklásáért. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. kötet 246r–246v lapja.

676. 1588. május 25. (sab. a. Pentec.)
Kereztzeg-i néhai Chaki László (m) ifjú (adolescens) fi a: István (m) nyugtatja Coloswar-i 
néhai Grwz Péter (c) özvegyét: Júliát (h) és fi át: ifjabb Grwz Pétert azon 100 magyar Ft kéz-
hezvétele felől, mely összeget nevezett néhai Grwz Péter az ő anyjától, néhai Balassa Zsófi -
ától (m) kért kölcsön. Néhai Grwz Péter adóslevelét viszont nem tudta az özvegy és fi a kezé-
be adni, de biztosította őket arról, hogy ha előkerül, átadja nekik, ha pedig nem, akkor 
semmisnek tekinti, akár 100 Ft-ról, akár 90-ről szól (sive illae obligatoriae centum, sive no-
naginta fl orenorum summam se contineant). (IX. 151r–151v)

677. 1588. május 29. (f. IV. p. Pentec.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Zopor-i Gyrothy Benedek (e) felesége, 
néhai Tharnoczy András (e) leánya: Tharnoczy Krisztina (n) bemutatott két, fogott bírák előtt 
kelt egyezséglevelet az őt illető leánynegyednek és más, anyja által reáhagyott ingóságoknak 
az ő gyámja, néhai Tharnoczy Péter (e) özvegye, most Barczhyay Boldizsár (e) vajdai udva-
ri familiáris felesége: Herenczhyeny Petronella (g) általi kiadásáról, majd ezek értelmében 
vallotta, hogy Petronella asszony az említett levelekben felsorolt ingóságokat, úgymint kész-
pénzt, arany- és ezüstneműeket, asszonyi ékességeket hiánytalanul kezéhez adta, és efelől 
szavatosságot vállalva nyugtatja őt és utódait. (IX. 183v–184r)
A két egyezséglevél szövegét nem írták át ebben a bejegyzésben, de a lapszélen utaltak arra, hogy azokat külön be-
vezették. Vö. 491, 549. sz.

678. 1588. május 30. (f. V. p. Pentec.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy megjelent előttük egyfelől Lona-i Kendi 
Sándor (m) tanácsúr, Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) vármegye ispánja és atyafi ai: Gábor, 
kisebb Ferenc és Farkas, másfelől pedig Zent[iwan]-i néhai Kendi János (e) leánya, Thuroc 
vármegye ispánjának: Rewa-i Reway Lőrincnek (m) felesége: Kendi Anna (g), aki vallotta, 
hogy az elmúlt években említett atyja halálával annak ingóságai, arany- és ezüstmarhái, ék-
kövei és készpénze részben Kendi Gábor, Ferenc és Farkas kezéhez kerültek, részben pedig 
Kendi Sándor azokat másoktól sok munkával visszaszerezte. Most a nevezett Kendiek eme 
ingóságokat az alábbi inventarium szerint az asszonynak átadják: Vagion elseobe egy gyenge 
forgach arany lancz, ki [nyom] egy girat s ket nehezeket, egy vont arany lancz, ki [nyom] ket 
girat hwzonegy nehezeket, egy tekert drottbol [chi]nalt arany lancz, ki nyom egy girat ket 
nehezeket, mellyet por aranybol chinaltak. Egy stem[ferles] zeges arany lancz, ki nyom egy 
girat hwzoneggyedfel nehezeket. Mas egy stemferles arany lancz kerekdid, ki nyom egy 
girat, masfel nehezeket. Vagion egy zomanczos tekert arany lancz, ki nyom egy girat hwzad-
fel nehezeket. Egy eore valo zomanczos arany lancz, nyom egy girat tizenhet nehezeket. Ti-
zen nyolcz arany boglar, granatok az teteyebe, ki nyom tizenhat nehezeket. Vadnak sewweg-
re walo arany boglarok, kik nyomnak harminczadfel nehezeket. Vagion egy zem aranyachka, 
ki nyom harom nehezeket, eggy gieongy lancz, kibe eoreg gyeongyeok vadnak, azaz ki-
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lenczwen nyolcz gyeongyzem, arany zem kedig benne tiz roselios [?]. Vagion mas fele 
 gyeongy lancz, kibe vadnak keozepzereo gyeongieok, mely nyom tizennyolcz nehezeket, 
vagion egy arany fewggeo, kibe egy eoreg saphel, egy rubint es egy gyeongyzem fewgg 
rayta, ki nyom tizeneggyedfel nehezeket. Vagion mas fewggeo, ki arany kerezt modra vagion 
chinalwa, melybe vagion tiz gemant, hata tabla gemant, negye hegyes gemant, kibe vagion 
eoteodfel nehezek. Esmet egy arany fewggeo, kibe egy saphel, egy rubint vagion, es egy 
gyeongyzem fewgg rayta, kibe vagion kilencz nehezek. Vagion egy mereo arany pechetes 
gyewreo ki nyom nyolczadfel nehezeket beowen. Egy zomanczos arany gyewreo, kibe va-
gion zep mecczett gamaho, ki nyom negy nehezeket. Egy eoreg saphelos arany gyewrew, ki 
nyom hatodfel nehezeket beowen. Vagion somanchos harom saphelos arany gyewrew, kik 
eggyewtt nyomnak nyolczadfel nehezeket beoweon. Vagion ket gemant gyewrew, kerezt 
modw, eggykbe eot gemant vagion, masikba harom, kik nyomnak eot nehezeket. Negy rubint 
gywreo rodlinus [?], kik eggyewt nyomnak eoteodfel nehezeket. Vagion ket smaragdos arany 
gyewreo, kik eggyewt nyomnak masfel nehezeket, negy gyemantos aprozerew zomanczos 
arany gyewreok, ketteybe hegyes gemant vagion, kik nyomnak eggyewtt harom nehezeket. 
Egy ezewst mereon aranyozott kalan, ki nyom tizennyolczadfel nehezeket. Vagion negywen 
Lysimachus arany, ki nyom egy girat, eoteodfel nehezeket, negywen nyolcz ezewst pogan 
penz, ki nyom ket girat tiz nehezeket. Vagion harom gostian, nem gazdag, hanem sleyt, ki 
nyom harom girat tizennyolcz nehezeket. Vagion egy ezewst corda, ki nyom egy girat hatod-
fel nehezeket, egy poganpenzes aranyas ezewst eo, ki nyom egy girat hwzon negy nehezeket. 
Egy ezewst m[…]ra zegezett parta eo, ki nyom egy girat. Egy [fel] barson parta eo, ezewst 
betewk vadnak rayta, mayczostol nyom hwzonkilenczedfel nehezeket. Va[dnak] valamy ka-
laris zemek es kilencz ezewst gombok, kalaris harmincznyolcz zem, vagion harom ezewst 
kalan, kik nyomnak harmincz negy nehezeket. Az my ezewst marhaya kedig voltanak Kendi 
Janosnak [Colos]wary Bornemizza Gergelnel, ezek azok: Ket serl[eg] pohar ezewst feyeres, 
kik nyomnak negy girat tizenhet nehezeket. Egy arany labos czeze, ki nyom negywenhet 
nehezeket. Egy ezewsteos aranyozott pallos, fringia. Egy ezew[steos] aranyas zablya, az is 
fringia. Egy sakba pechet alatt szaz forint, mas sakba ket negywenforint, harmad[ikba] negy-
wen forint, negyedikbe dwtka, ki tezen tizenket forintot, eoteodikbe egy sarga sagba vagion 
szaz hwzon negy forint. Item Coloswary Stenczel Andras az me[ly] adossagat meghfi zette 
Kendi Janos uram h[alala?] utan, negyzaz hetwen kilencz forint. Item egy ados lewel, Kolos-
wary Bornemizza Benedeke, kibe vagion ezer arany forint feleol valo summa. Vadnak egy 
falka lewelek is ki sagba, ki azon kiwewl.
Anna asszony és férje az ingóságok kézhezvétele felől nyugtatta Kendi Sándort, Gábort, 
Farkast, továbbá ifjabb Ferencet és idősebb Radnolt-i Kendi Ferencet (m), és kikötötték, 
hogy Kendi Anna magtalan halála esetén a jegyzékben felsorolt javak törvényes örökösök-
ként őket illessék meg. (IX. 156r–157v)
Az inventarium magyar nyelvű.

679. 1588. június 3. (III. Junii)
Radnolt-i Kendi Ferenc (g, m) tanácsúr Radnolt-on épült kastélyában (in suo castello) Viczey 
Gáspár és Enyedi György (circumspecti), továbbá némely kolozsvári (Claudiopolitanos) se-
natorok közbenjárására Radnolt-i István deákot és utódait a jobbágyi szolgálatok terhe alól 
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ingyen felmentette (gratuito manumisisset), és megengedte, hogy szabadon költözzön. (IX. 
203r–203v)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1589. február 25-i oklevelében (721. sz.), amely szerint eredetijét a ta-
nácsúr pecsétje erősítette meg.

680. 1588. június 12. (f. IV. p. dom. I. Trinit.)
Pereczhyen-i Bede Mátyás (e), hogy megoltalmazhassa magyarországi (in partibus Hunga-
riae) jószágait, szolgálataival szerzett Zengyel-i és Kementelke-i (Torda vm) birtokrészeit 
haszonvételeikkel, tartozékaikkal és az azokra vonatkozó oklevelekkel együtt, szavatosság 
vállalása mellett 1600 Ft-ért örökösen eladja Syma-i Borbely Györgynek (e) és feleségének: 
Banrewy Borbálának (g). Ha e jószágokban Borbelyt és feleségét nem tudná megvédelmez-
ni, akkor ő vagy örökösei a vételárat haladék nélkül visszafi zetik, ellenkező esetben a vevők 
e levél erejével lefoglalhatják bárhol levő jószágait, és addig kezüknél tarthatják, míg az 
összeg okán elégtételt nem kapnak. (IX. 184r–184v)
A bejegyzés azonos szövegű, de csonka és áthúzott változata: IX. 188v.

681. 1588. június 30. (postr. Petri et Pauli)
Zopor-i Gyrothy Jánosnak (e) feleségétől, Zopor-i néhai Sulyok Mátyás (e) leányától: néhai 
Katalintól (g) született fi a: Benedek (e) vallja, hogy említett anyja az elmúlt években azon 
atyai és anyai jószágokon, melyek a fi ágat és a leányágat egyenlő jogon megilletik, neveze-
tesen a Zopor-i, Eor-i (Colos vm), illetve a Kereztwr-i és Fellak-i (Doboca vm) birtokrésze-
ken megosztozott testvéreivel (fr. cout), néhai Sulyok Mátyás gyermekeivel: néhai Sulyok 
Imre (m) erdélyi kancellárral és néhai Nagy Menyhért (e) feleségével: Sulyok Ilonával (n), 
eme jószágokat pedig jelenleg ő, valamint Sulyok Imre fi ai: Ferenc és János békében birto-
kolják. Sulyok Ilona és férje halála után egyedüli árvájuk: Nagy András és annak öröksége 
felett – az ország szokása szerint – Sulyok Imre gyámkodott, de Nagy András halálával annak 
jószágai is – osztályos atyafi akként – Sulyok Imrére és nevezett fi aira, illetve Gyrothy Bene-
dekre háramlottak. Benedek, mivel az atyafi ai (fr. p) által elzálogosított Magyar Fratha (Co-
los vm), Desfalwa, Besseneo (Kykeolleo vm) és Czyapo Zent Georg (Torda vm) birtokbeli 
jószágok visszaváltási joga őt illeti meg, és azok közelebb lévén, számára hasznosabbak, 
néhai Nagy András nevezett birtokaiból járó örökségét haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt, szavatosság vállalása mellett 212 Ft-ért örök áron eladja Sulyok Ferencnek és János-
nak. A vételárat a helyszínen a Sulyok testvérek offi ciálisa: Ceovek István (n) fi zette ki, aki 
– urai nevében – arra is kötelezte magát, hogy a felek egymás között egyenlően felosztják 
ama Zopor-i Kys erdeo-nek nevezett erdőt, melynek határai elpusztultak. (VIII. 29r–30r)

682. 1588. július 3. (f. IV. p. Visit. Mariae)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Keobleos-i Theke Tamás (e) kérésére júli-
us 3-án vele együtt kiszállt közülük György deák és Coloswar-i Balasffi  Ambrus (nobiles) 
Gereowasarhely-i Gereoffy János (e) Zamosfalwa-i házához, ahol a nevezett Gereoffi  János, 
aki eddig Zamosfalwa-i néhai Gereoffi  Gáspár (e) gyermekének: Lászlónak (n) volt a gond-
viselője (curator), Gereomonostra-i Kemeny György, Kis Eskeleo-i Sombory Márton, Nagy 
Eskeleo-i Eordeog Ferenc és Kiskapus-i Gereoffi  János (egregii) jelenlétében Theke Tamás-
sal az alábbi módon egyezett ki. Korábban kötött megállapodásuk értelmében a mai napon, 
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tehát július 3-án Szamosfalwa-n mindkét fél meg kellett jelenjen Colos vármegye egy ispán-
jával, egy szolgabírájával és a konventekkel (fratribus nostris conventualibus) együtt, akik 
előtt Gereoffi  János az említett gyermek nemesi udvarházait és bárhol levő birtokrészeit azok 
tartozékaival és jövedelmeivel együtt, továbbá ingóságait, melyek eddig gondviselés címén 
(nomine curatorio) az ő kezénél voltak, az azokról készült leltár szerint át kellett volna adja 
a gyermek következő gondviselőjének, Theke Tamásnak. Minthogy Theke sem ispánt, sem 
szolgabírót nem tudott magával hozni, az átadást a régi naptár szerint számított (iuxta usum 
veteris calendarii) október 13-ra (ad dom. a. Galli conf., hoc est XIII. Octobris) halasztják, 
amikor a jószágoknak és az ingóságoknak leltár szerinti kézhezvétele után Theke Tamás – a 
gyermek terhét is magára véve – nyugtatni fogja Gereoffi  Jánost. Végül kikötik, hogy ha 
bármelyik fél vajdai parancs, betegség (infi rmitatem) vagy vizek áradása (aquarum exunda-
tione) okán a nevezett terminusra és az említett helyen nem tudna megjelenni, akkor az át-
adást elhalasztják, de efelől előbb értesítik egymást. (IX. 178r–179r)

683. 1588. július 15. (f. II. p. Margaretae)
Egyfelől néhai Somlyo-i István (e) deáknak első feleségétől, Georgyfalwa-i néhai Henke 
Kristóf (n) leányától: néhai Mártától született fi a: Zentegyed-i Somlyay Gergely (e) jog-
ügyigazgató (director causarum fi scalium), másfelől ugyanazon néhai István deáknak máso-
dik feleségétől, néhai Iriny Erzsébettől (n) született leánya, előbb Georgyfalwa-i néhai Vas 
György (n), jelenleg pedig Frata-i Fratay Miklós (n) felesége: Somlyay Zsófi a (n) egyezséget 
kötnek ama Georgyfalwa-i (Colos vm) birtokjogokról, melyek Zsófi a asszony első férje, em-
lített Vas György halála után nevezett testvérére (fr. c): Somlyay Gergelyre háramlottak, és 
mely jószágból a Decretum szerint (iuxta contenta decreti) hitbérként 66 Ft az asszonyt illeti 
meg. Ennek értelmében Somlyay Gergely a nevezett összeget készpénzben letette, testvére 
pedig nyugtatta őt hitbére kézhezvétele felől. (IX. 188r)

684. 1588. július 29. (f. II. p. Jacobi ap.)
Gereomonostra-i Kemeny Márton (e), hogy visszaválthassa Zepmezeo, Haranglab, Desfalwa 
és Galfalwa (Kikelleo vm) birtokbeli elzálogosított részeit, Zentmiklos-i és Georgyfalwa-i 
(Colos vm) örökölt jószágait, valamint a Zentmiklos-i nemesi udvarházát haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal együtt, szavatosságot vállalva 200 magyar Ft-on zálogba adja Gereomo-
nostra-i Kemeny Györgynek (e), feleségének és örököseinek azzal a megkötéssel, hogy a 
zálogösszeg, illetve az említett nemesi udvarházon és környékén esetleg tett, fogott bírák 
által felbecsült költségei megtérítése után (structurae et restaurationis, si quam super domo 
seu curia nobilitari vel circa eam… factae essent… restituto pretio) e jószágokat haladék 
nélkül kezéhez bocsátják. Ha pedig nem tudná megvédelmezni e zálogbirtokokban Kemeny 
Györgyöt, feleségét és örököseit, azok az ő bárhol levő jószágaiból zálogul foglalhatnak ad-
dig, amíg a nevezett 200 Ft, továbbá az esetleges építések költségei felől ki nem elégíti őket, 
de ha időközben többi jószágát is zálogba vetné, azokat mások kezéből is lefoglalhatják. 
Végül kikötik, hogy ha Zentmiklossy Ferenc (e) 16 Ft, egy teljesen felszerelt és egy pok-
rocz-cal ellátott ló felől Colos vármegye ítélőszékén Kemeny Mártonnal folytatott perét 
megnyerné, akkor őt Kemeny György, felesége és örökösei e zálogos jószágaik elnyerése 
okán (ratione adeptionis bonorum impignoratorum) ki kell elégítsék, de Kemeny Márton e 
költségüket a birtokrészek visszaváltásakor megtéríti. (IX. 186r–186v)
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685. 1588. július 30. (f. III. p. Jacobi ap.)
Gereomonostra-i Kemeny Márton (e), mivel perei viteléhez nincs elegendő pénze, atyafi sá-
gára és jóindulatára való tekintettel ügyvédül (plenipotentem procuratorem) vallja Gereomo-
nostra-i Kemeny Györgyöt (e), és ugyanakkor felhatalmazza, hogy szükség esetén más ügy-
védet állítson vagy vonjon vissza. (IX. 187v)

686. 1588. augusztus 5. (f. II. a. Transfi g. dom.)
Samsom-i néhai Keorossy Jánosnak (e) feleségétől, Zeodemethery-i néhai Horvath Katalin-
tól (g) született gyermekei: Ferenc, István, Dorottya és Erzsébet vallották, hogy mivel a ma-
gyarországi részeken (in partibus Hungariae), nevezetesen a Zylagy districtus-ban levő java-
ikat, atyai és anyai részjószágaikat, valamint ingóságaikat, arany- és ezüstneműiket, pénzüket 
és házi eszközeiket a mások javainak elragadására törekvő emberekkel szemben (contra po-
tentiores et caeteros homines bona aliorum levi labore diripere anhelandas) éretlen koruk 
miatt megvédeni nem tudják, azokat gyámként (tutorem ipsorum specialem) rokonukra, 
Keowar várának kapitányára: Kereztury Kristóf (e) deákra bízzák. (IX. 189r)

687. 1588. augusztus 8. (f. V. a. Laurentii)
Zakmar-i néhai Zabo Gáspár (pr) és néhai Zakmary Ilona (h) fi a: Colosmonostra-i Zabo Bá-
lint (h) egyezséget köt mostohaapjával, anyja második férjével: Coloswar-i Kadas Miklóssal 
(c) az anyja halála után az atyai és anyai javakből őt illető részről. Kadas [korábban] vállalta, 
hogy 125 Ft-ot fi zet Gáspárnak két részletben: az összeg felét az elmúlt április 7-én (ad fes-
tum Resur. dom.), másik felét az elmúlt június 24-én (ad Nat. Ioan. bapt.), és az adósságok 
törlesztését is magára vette, ahogyan az [a konvent előtt kelt] egyezséglevelükből (668. sz.) 
kiderül. Zabo Bálint most kijelentette, hogy a megszabott terminusokon az említett összeget 
kezéhez vette, és így az atyai és anyai javakből őt illető része felől kielégítést nyert, ugyan-
akkor vállalta, hogy mostohaapját az esetleges háborgatókkal szemben vele közös költségen 
megvédelmezi. (IX. 186v–187r)

688. 1588. augusztus 19. (f. II. a. Bartholomaei)
Ratolt-i néhai idősebb Gywlaffy Lászlónak (m) második feleségétől, néhai Forgach Margit-
tól (g) született fi a: ifjabb László (m) egyezséget köt testvérbátyjával (fr. c. natu grandioris): 
Gywlaffy Istvánnal (m), akit a hiteleshelyen familiárisa: Uynemethy István (e) képviselt. 
Ifjabb Gywlaffy László, miután a magyarországi részeken és Erdélyben, Közép-Szolnok 
(Zolnok Mediocri) és Doboka vármegyékben levő javait és birtokjogait, továbbá ingóságait, 
házi eszközeit, majorságait (allodiaturas) azok jövedelmeivel és haszonvételeivel együtt tet-
szése szerinti időre (usque tempus beneplaciti sui) említett bátyja gondviselésére és védelmé-
re (sub curationem, administrationem, protectionem et defensionem) bízta, majd kiskorúsá-
gának elteltével azokat kezéhez vette, fogott bírák útján és bármilyen elszámolás nélkül 
kiegyezett vele úgy, hogy nevezett javai birtoklásáért, használatáért és hasznainak vételéért 
Uynemethy István útján 1000 magyar Ft-ot kapott, mely összeg átvétele felől nyugtatja Gyw-
laffy Istvánt és utódait. Az egyezség megszegője 1000 vert arany Ft-on maradjon, mely ösz-
szeget a szerződés megtartója egy alispán és szolgabíró által e levél erejével ellentmondás 
fi gyelembe vétele nélkül megvehet a másik fél jószágain. (IX. 189v–190r)
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689. 1588. szeptember 8. (Coloswaratt, kis azzon napyan, VIII. Septembris)
Koloswar-on lakó Bachy János vallotta, hogy „uram atyam”, Igiarto Eottwes Mihály „kert 
ennekem az en akaratombol” 200 Ft-ot „egy bizott uratol”, mely összegért lekötötte Colos-
war-on, a „Thorday kis ayto eleott”, Bwday Tamás és Zegedy Gáspár majorjai között levő 
majorját kertjével együtt. „Ha eztendeo ez napra” nem adná meg az összeget „kez pinzewl 
apro pinzewl” Chaki Gábornak „vagy az en uram atyamnak”, azért, hogy megfi zesse Cha-
ki-nak, Eottwes Mihály említett majorját kertestől eladhatja, „ha penig ebbeol ki nem telnek 
az ket zaz forint, szeoleomheoz is vagy egieb marhamhoz is hozza nywlhasson”. Ugyanakkor 
kijelenti, hogy Mihály az anyjáról maradt javait, „ezewst arany vagy pinz, vagy egyeb 
newwel valok”, hiánytalanul kiadta neki, „az mely bwzat kedig Varadda Gabor deaknak at-
tam volt, vallom azt is, hogy abbann is vagion uram atiamnak pinze ket szaz forint”. (IX. 
227r–227v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1589. július 20-án kelt oklevelében (766. sz.), amely szerint eredetijét Bachy 
János pecsétje és aláírása erősítette meg.

690. 1588. szeptember 11. (f. IV. p. Nat. Mariae)
Egyfelől Georeowasarhely-i Gereoffi  János (e), másfelől Zentmarton Machkassa-i néhai 
Mach kassy Boldizsár (e) fi ai: Mihály és Gáspár (egregii) egyezséget kötnek azon Mera bir-
tokbeli részről és nemesi udvarházról, továbbá a Magiar Nadas-i és Saard-i (Colos vm) rész-
birtokokról és tartozékaikról, melyek egykor ZentMarton Machkassa-i néhai Machkassy 
Gáspár (e) birtokai voltak, kiről leányára, a krakkói vár magnus procuratorának (magnus 
procurator arcis Cracaiensis), Malichkowski Mihálynak (m) feleségére: néhai Machkassy 
Erzsébetre (g), majd annak leányára, nevezett Gereoffi  János feleségére: Malichkowski Bor-
bálára háramlottak, Borbála halála óta pedig az említett János kezén maradtak. Gereoffi  Já-
nos elismerve, hogy a jogos örökösök Machkassy Mihály és Gáspár, valamint testvéreik (fr. 
cout), a nevezett jószágokat és a nemesi udvarházat tartozékaikkal együtt pereskedés nélkül 
(citra viam juris) visszaadja, azzal a feltétellel, hogy építéseiért és költségeiért, továbbá Me-
ra-n szerzett zálogos és örökös jogaiért (pro juribus impignoratitiis vel perennalibus) Mach-
kassy Mihály és Gáspár október 11-én 100 Ft-ot fi zessenek, ha pedig ezt nem tennék meg, 
akkor április 24-én (ad festum beati Georgii mart.) 125 Ft-ot adjanak, és ha az újabb terminu-
son is elmulasztanák a fi zetést, akkor Gereoffi  Mera-i ama birtokrészüket, melyet atyafi aik-
kal együtt (cum caeteris fratribus suis) birtokolnak – kivéve azt a jószágot, melyet most adott 
vissza –, magának ellentmondás nélkül lefoglalhatja. Gereoffi  azon zálogos jobbágytelket, 
melyen most Soldos István özvegye lakik, és amely 25 Ft-on volt említett Malichkowski 
Mihálynál elzálogosítva, a telekhez Mera-n tartozó más jogokkal együtt fi zetség nélkül visz-
szaadja, ha a nevezett 25 Ft-ot és az említett jogokat Malichkowski a Machkasi-ak közbenjá-
rására elengedte (condonata fuerint), ellenkező esetben viszont a 125 Ft mellett még 25 Ft-ot, 
összesen tehát 150 Ft-ot kell a Machkasi-ak fi zessenek április 24-én. Végül kikötik, hogy a 
Machkasi-ak Mera határában levő malmát Gereoffi  a saját, valamint a Machkasi-ak jobbá-
gyaival együtt tartozik kijavíttatni (reparare et restituere debeat). (IX. 209r–210r)

691. 1588. szeptember 12. (f. V. p. Nat. Mariae)
Rwzka-i Dobo Ferenc (m) feleségének: Kerecheny Juditnak (g) Wech/Vech vára tartozékai-
ban állított offi ciálisa (in pertinentiis arcis eiusdem dominae Wech nuncupatae offi cial  i): Ba-
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thos-i Thimar Pál (n) vallotta, hogy a vár tartozékaiban felmerülő pereknek leginkább Colos 
és Thorda vármegyék ítélőszéke előtt, immár három éve való folytatásában (in dirigendis, 
asserendis et procurandis diversis caussis et litibus in dictis pertinentiis antefati castri Vech 
pro tempore emersis) tanúsított hűséges szolgálataiért az elmúlt esztendőben Coloswar-i 
Trauz ner Lukácsnak (n) adományozta az Alsopenthek nevű szász birtokról való, kocsigyár-
tásban jártas (artis seu opifi cii carpentarii peritum) nőtlen ifjút, néhai Geodel Bartholomeus 
(pr) fi át: Geodel Johannt, de betegsége miatt eddig a hiteleshely előtt nem tudott megjelenni, 
hogy bevallást tegyen. Most, betegségéből felépülve a hiteleshelyen is Trauznernek és örö-
köseinek adományozza a nevezett ifjút. (IX. 190v–191r)
A bejegyzés azonos szövegű másolata: IX. 79r.

692. 1588. szeptember 27. (Albae Juliae, XXVII. Septembris)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának a kolozsmonostori requisitorokhoz intézett, 
tanúvallatást elrendelő parancsa Coloswar-i Balasffy Gergely (c) részére. (IX. 191r)
Említés a kolozsmonostori requisitorok 1588. november 6-án kelt oklevelében (696. sz.).

693. 1588. október 2. (f. IV. p. Michaelis)
Sayokereztwr-i néhai Kereztwry Andrásnak (e) Marthon Annától (n), jelenleg AlsoBalasfal-
wa-i Chereny Gáspár (e) feleségétől született fi a: Ferenc (n) tekintettel gyermeki állapotára 
és mostohaapjának az ő eltartásában tanúsított jóakaratára, saját magát, illetve bárhol levő 
atyai javait, ingóságait és ingatlanait gondviselőként (curator) Chereny Gáspárra bízza, arra 
az időre, amíg jónak látja. (IX. 176v)

694. 1588. október 6. (dom. p. Michaelis)
Kalotazentkiraly-i Espan Gáspár (e) Berend (Colos vm) román birtokban (possessione Vala-
chali) levő ama részét, melyet Bothaza-i néhai Hozzwtelky István (e) vallott neki örök jogon, 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt, szavatosságot vállalva 150 magyar Ft-on zálogba 
veti Betlen vára (castrum) praefectusánál: Cheffey Jánosnál (e), akit a hiteleshelyen Zalon-
tay/Szalontay Mihály (n) nevű servitora képviselt. A zálogösszegből 50 Ft-ot már korábban 
átvett, 100 Ft-ot pedig most kapott meg Szalontaytól. (IX. 193r–193v)
A bejegyzés azonos szövegű másolata: IX. 199r.

695. 1588. október 29. (in Alba Julia, XXIX. Octobris)
Somlio-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda hűséges szolgálataiért, leginkább Hollomezeo (in 
cottu Zolnok Interiori [!]) birtok betelepítéséért Hollomezeo-i Botha Jánosnak (n), valamint 
utódainak és örököseinek adományozza e birtok vajdai tisztségét annak haszonvételeivel és 
jövedelmeivel együtt, kivéve az erdők használati jogát és a vajdai jobbágyok szolgáltatásait, 
kikötve, hogy Botha János és örökösei tisztségük után a Dees-i kamarához szolgáljanak. 
Utasítja Theke Ferenc (e) Dees-i kamarást és hivatali utódait, hogy a kedvezményezettet 
tartsák meg tisztségében. (XXIX. 35v)
Keretszöveg nélküli másolat 1636 tájáról, mely szerint Kovacsóczi Farkas kancellár aláírásával ellátott eredetijét 
Hollómezei Bota Turkulj mutatta be. □ Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 829. sz.
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696. 1588. november 6. (f. IV. p. Omn. sanct.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
1588. szeptember 27-i parancslevele (692. sz.) értelmében november 5-én (f. III. p. Omn. 
sanct.) Balassfy Ambrus és Coloswar-i György (nobiles) deák requisitorok (fratres et colleg-
as nostros conventuales) kiszálltak Petlend-i Tarkany Albert (n) Petlend-i (Thorda vm) házá-
hoz, ahol felvették az oda tanúvallatási paranccsal idézett, Petlend-i néhai Egressy Mihály (n) 
özvegyének, most Zylwas-i Keczeleczky Imre (e) servitora, Mwgoraan János (n) feleségé-
nek: Feoldessy Erzsébetnek (n) magyar nyelvű vallomását. Ezek szerint Koloswar-i Andras 
Kato kényszergette, hogy a közte és Balasffi  Gergely közötti perben az ő javára valljon, ígért 
is neki szalonnát és káposztát, „ha eotet Coloswaratt megh talalnam, hogy be takarodhattnam 
velle, de az az kenzergetes nem ez eztendeoben vala, hanem eleobb vala”. Akkor ő nem val-
lott, de az első urát megeskette [a vallomástételre], majd 1588-ban az aratás előtt őt is meg-
vallatta Andras Kato, és „kenzerget vala arra”, hogy azt vallja, hogy amikor Baki Pál fogság-
ba esett, az ő asszonya, Baki Pálné Moga Judit egy ezüstkorsót és mosdót talált Balasffi  
Gergelynél, továbbá egy ezüstláncot is, melyen Baki Pálné neve volt, „igen mongia vala, 
hogy iol twdnam azt en, nam azzonyomnak feo leanya voltam, es mindenewtt velle forgot-
tam, tudnam hogy ugy volna, ne tagadnam megh”. Ő viszont ennek ellenére sem vallott úgy 
a mosdó és korsó felől, ahogyan Andras Kato akarta, és most sem vall úgy, hanem annyit tud, 
hogy amikor egyszer asszonyával együtt ment Balasffi  Gergelyhez, asszonya talált a műhely-
ben egy láncot, melyről azt állította, hogy saját övének a lánca, de „monda Gergely uram, 
nem az, hanem egy feo ember felesegey, valamellyk Kendye”; azt viszont már nem tudja, 
hogy a láncot elvitte-e asszonya. Azt tudja, hogy amikor Baky Pált Miske-ről fogságban a 
vajdához vitték, a felesége Miske-n volt a malomban. Amikor Baki Pál fogságának idején 
javait az apácák házához hordták, Balasffy Gergely házától semmit nem hoztak, hanem csak 
más házaktól. Az elmúlt aratás előtti vallatáskor Andras Kato „kenzergette”, állítsa azt, hogy 
Balasffy Gergely esküt tett Baky Pál javairól, de ő akkor is, most is azt vallotta, hogy erről 
semmit nem tud, amint arról sem, hogy Baki Pálnak fogsága idején lett volna Balasffi  Ger-
gely házánál letett ingósága, illetve, hogy hallott volna Baki Pál nénjétől, Koloswar-ott lakó 
néhai Zabo Miklósnétól arról az ezüstneműeket tartalmazó zepet-ről, melyet állítólag Baki 
Pál adott Balasffi  Gergely kezéhez. (IX. 191r–192r)

697. 1588. november 13. (f. IV. p. Martini)
Néhai Nagy (Maior) Czeh István fi a: Magyar Reod-i Nagy (Maior) Czeh Péter (e), hogy 
visszaválthassa mások kezénél levő jószágait, Bos birtok (Colos vm) határában a Nagy Czeh 
Istvan tava-nak nevezett puszta halastavát (piscinam suam desertam) az annak gátján (in 
aggere) levő malomhellyel együtt 60 Ft-ért eladja Illessy Gáspár Colos-i kamarásnak (came-
rarius), annak magszakadása esetén testvérének (fr. cout): Illyessy Mártonnak és örököseik-
nek. Czeh Péter kötelezte magát, hogy Illyessy Gáspárt vagy Mártont és örököseiket a vásá-
rolt jószágukban saját költségén megvédelmezi, ellenkező esetben azok Magyar és Olah 
Reod-i (Colos vm) birtokrészeit maguknak foglalhatják, és addig tarthatják kezüknél, míg a 
vételárat és a tó, valamint a malom építésére tett – fogott bírák által felbecsült – költségeiket 
vissza nem téríti. (IX. 244r–244v)
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698. 1588. november 21. (f. V. p. Elisab.)
Manik-i Balog Pál (e) gyermeke (nobilis puer): János és Zaz Sombor-i Sombory Lajos (e) 
tiltakoznak amiatt, hogy Manik-i Sztrigy/Strigy János (e) az elmúlt évben Manik (Doboca 
vm) fölött, a Mellyespataka-n gátat (aggerem piscinae) emelt halastavának, és emiatt ottani 
kaszálójuk víz alá került. Egyúttal tiltják Strigy Jánost és bárki mást e kaszálójuk elfoglalá-
sától és használatától. (IX. 193v)

699. 1588. november 27. (f. IV. p. Cath.)
Előbb Banffi Hwniadgya-i néhai Banffi losonczy György, majd Apanagyfalwa-i Apaffi  István 
(magnifi ci) özvegyének, Oztopan-i Pernezy Annának (g, m) servitora: Crivina-i Floka Petru 
(n) – úrnője, továbbá Oztopan-i néhai Pernezy Imre (e) leányai, Potthay Imre (e) felesége: 
Orsolya és Palfalwa-i Bwryan Ferenc (e) felesége: Katalin (generosae) nevében – tiltakozik 
amiatt, hogy a nevezett asszonyok Mehes-i (Colos vm) részbirtoka és majorsági háza (domo 
allodiali), valamint KisZeoleos (Kikelleo vm) és Zentmaria (Doboca vm) birtokbeli részeik, 
melyeket még Izabella királyné és fi a, II. János választott magyar király adományozott szol-
gálataiért az említett Pernezy Imrének és mindkét nemű örököseinek, jogaik sérelmére idege-
nek birtokába kerültek. Ezért tiltanak mindenkit e jószágok birtoklásától és elidegenítésétől, 
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdát pedig azok eladományozásától és az elidegenítés 
jóváhagyásától. (IX. 192v–193r)

700. 1588. december 23. (f. II. a. Nat. dom.)
Gereomonostra-i néhai Kabos Kristófnak (e) feleségétől, néhai Bank Margittól (g) született 
fi a: Apahyda-i Kabos Mihály (e) tekintettel árvaságára, illetve arra, hogy jobbágyainak pere-
it képtelen folytatni, személyének, ingóságainak és ingatlanainak védelmét gondviselőként 
(offi cium curationis, protectionis et defensionis) élete végéig legközelebbi atyafi ára (fratris 
sui sangvinis vicin[…] proximi): Twr-i Jobbagy Istvánra (e) bízza. (IX. 199v)

701. [1588?]
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Kereztzeg-i néhai Chaki László (m) fi a: 
István (m) kérésére számba vették Bornemizza János/Tamás (c) [!] Coloswar-i házában őr-
zött ingóságait. Vagion elseobe egy feyer fekew ladaba eottwenket sak penz, az eggykbe 
vagion chak eottwen forint, az teobbibe mindenikbe szaz szaz forint vagion. Egy ezewsteos 
szablya keotes hywelyew, kit azutan elwitt Chaki Istwan uram. Egy ezewsteos pallos aranyo-
zott czapas, azt is elvitte az utan. Egy mereo ezewst hywelyew aranyas szablya, keowek is 
vadnak benne. Egy lora valo zeold czapa, farmenting zigyeleo fek, ezewsteoseok feyeren, 
elwitte ezeket is. Egy mereo ezewst aranyozott kengyelvas, kibe vagion negy gira, negywen-
ket nehezek, azt is azutan elvitte. Vagion egy szeor bonchok gombostol. Egy fedeles aranyas 
kwpa, ki nyom harom girat hat nehezeket, mas fedeles kwpa, ki nyom harom girat, tizenket 
nehezeket, harmadik fedeles kwpaba ugiananny gira es nehezek vagion, negyedik fedeles 
kwpaban ket gira tizenket nehezek. Vagion egy feyer serleg pohar, aranyas a zely, nyom ha-
rom girat ket nehezek hean. Egy aranyas serleg, beleol, kiwewl aranyozott, nyom ket girat 
negywen nehezeket. Vagion ket apro pohar sykesek, tezen masfel girat. Eggy ezewst kanna, 
nyom niolcz girat hat nehezeket. Egy hanchar vasastol, nyom ket nehezek hean harom girat. 
Egy nyakba weteo aranyas, mind zyastol nyom ket gyrat harminczhat nehezeket, ezt is elwit-
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te. Vagion egy forgach arany lancz, nyom hetven aranyat. Egy karikas lancz, stemferles, ki-
lenczwennyolcz arany benne. Egy korda lancz, hatwanhat arany benne. Egy Lisimachusos 
arany lancz, szazeottwennegy arany forintot nyom. Egy haromzegew drotlancz, hetwen 
arany nyomo. Egy fodor aranylancz, masfelszaz arany benne. Egy torokzorito aranylancz 
fewggeosteol, hat gyemant benne, annak eggyke hegyes, nyom negywenhat aranyat. Egy 
tafota sachkoba vagion eotzaz aranyforint.
Item egy kis rakott ladachkaba vadnak ezek: Vagion hwzonnegy gyewrew egy kis gyewreos 
scatulaba. Az elseobe vagion egy gyemant, egy rubint, egy saphel, masodikban vagion egy 
eoreg saphel, nyolczzegew, harmadikba egy nagy negyzegew feyer saphel, negyedikbe egy 
termes rubint, az eoteodikbe vagion egy smaragd, hatodikba is egy smaragd, az hetedikbe 
egy tabla gemant, nyolczadikba egy rubintochka, az kilenczedikbe egy smaragd, egy gemant 
es rubint, az tizedikbe egy tabla gemant, az tizeneggyedikbe egy rubint, kewrewlle apro keo-
wechkek, smaragdok, rubintok. Tizenketteodikbe kilencz gemant vagion, tizenharmadikba 
egy zywes rubint, tizennegyedikbe egy tabla gemant het apro gemantokkal, tizeneoteodikbe 
egy negyzegew rubint vagion, syma az gyewreye, tizenhatodikba het rubint vagion, tizenhe-
tedikbe egy negyzegew rubint vagion, 18ba is kichin negyzegew rubint vagion, az tizenki-
lenczedik egy rosas gyewrew, negy rubint es egy smaragd benne, huzadikban egy rosa rubint, 
21be egy hegyes gyemant, 22be het gemant, hwzonharmadikba tizen harom gemant vagion, 
az eggyk hegyes, hwzonnegyedikbe valami apro rubintok vadnak. Vagion egy parta eo ara-
nyas, viragos, granatok es gyeongyeok vadnak benne, nyom ket gyrat negy nehezeket. Egy 
mayczos parta eo fewggeos lanczawal eozze, nyom eot nehezek hean ket girat. Egy viragos 
parta eo, fekete maycza vagion, nyom ket girat negywenhat nehezeket. Vagion egy mereo eo, 
zomanczos rosak vadnak rajta es dupletok, nyom ket girat. Egy kis parta eo, kinek ezewsteos 
maycza vagion, nyom egy nehezek hean egy girat. Egy kis mero parta eo, nyom ket nehezek 
hean egy girat, zomanczos rosak vadnak rayta. Egy mayczos berteos eo, egy kis sinor fewg-
geo lancza vagion, nyom egy nehezek hean masfel girat. Vagion fel gira fodoritott vont arany 
es vont ezewst, ugianazon ladaba egy portugaliai arany. Egy arany toltok, egy saphel benne, 
kilencz geongy keorewlle. Egy kis fewggeochke, egy gamaho es granatok benne. Egy mereo 
kes hyweli, apro tewrkesek vadnak rayta, nyom tizenhet nehezeket. Egy kis chomo gyeongy 
kis ruhachkaba. Towabba vagion ket feuggeopechetes lewel. Vagion egy fekemleo lancz, ki 
nyom egy girat 23 nehezeket, ezt is elwitte Chaki Istwan uram. Egy scatulaba gyeongyeos 
feokeoteok vadnak: Az eggyk reches gyeongyeos, arany boglaros, masik rosas gyeongyeos 
feokeoteo, harmadik is ollyan, negyedik vontaran[yas]. Vagion egy spaniol szoknyahoz valo 
wy, aranyas. Mas spaniol keonteosheoz valo fel wy, aranias, selyem. Egy dupla tafota leppel, 
arany keotessel. Vadnak egy iratos kerekded scatulaba arany keotesek es sykok. Ket paplan, 
egygyk veress aranyas barsonios, masik viragos sarga atlaczos, ket uy krakkay abroz, egy 
gallos gyolch abroz, egy nagy zekrenybe harom eoreg weress zeonieg, kiket azutan elvitt 
Istwan uram. Harom kamoka abroz, ket krakkay sahos abroz, egy giolch abroz, egy vezetek 
nyereg kapa, ezt is elwitte Istwan uram, egy wegh kender barsony zeold, egy scarlat chonka 
wyw mente, egy granat chonka vyw mente tafotawal bellett, szaras gombok rayta, egy scarlat 
felseo rwha, egy darab weres kwttnik, egy aranyzin tafota zoknya allj, egy fekete kamoka kis 
keonteos, nestel bellett, egy weress kamoka zoknya, aranykeotes premmel, egy scarlat keope-
nieg, nyolcz ezewstgomb rayta, egy nwszt swweg vontarany a feli, egy veress dupla barsony 
zoknya arany keotesekkel, egy hywz mal belles, ezt is elwitte Istwan uram, egy vont arany 
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kis keonteos nwztal bellett. Egy veres barsony chonka wyw mente, hiuwz mallal bellett, egy 
feyer wiragos aranias kamoka suba, azzon embernek valo, nestel bellett, az eley nwzt, egy 
weress dupla barsony felseo rwha, nestel bellett, nwzt az gallera es az eley, egy zeold dupla 
barsony dolmany, sarga tafotaval bellett, egy fekete barsony chonka wyw mente, egy zeold 
mwhar palast arany partas, ket kapch rayta, egy fekete hernacz palast, egy felzer veress ka-
moka keonteos sik premel hant, egy weress barsony kis keonteos aranyas premmel premzett, 
egy islogos spanior szoknya wy, egy islogos aranyas zoknya ingwall, mas ugianollyan, egy 
spanior szoknyahoz walo ingwy, weress atlacz az allya, egy gyeongieos rosas vontarannyal 
eggyewtt valo prem, egy feyer atlacz arany keoteses spanior zoknyawy, egy weress dupla 
barsony, gyeongyeos premew spanior keonteos, mas fe[ke]te barsony, aranyas premmel chi-
nalt spanior keonteos, egy zederyes dupla barsony spanior keonteos ezewst keotessel vont 
arannyal chinalt, arany boglarok rayta, az wya is rayta. Egy weress dupla barsony spanior 
keonteos feyer ezewst sinorral chinalt, egy vont arany spanior buggios tarkabarka weress 
spanior zoknya, egy feyer vo[nt] ezewst kamoka zoknya, valla nelkewl valo, egy fekete bar-
sony haczoka wiragos wont arany keornyewl, egy weress dupla barsony penteles zoknya 
arany keotessel, egy sarga vont arany zoknya, penteles, zeott premmel hanyott, egy zeold 
barsony penteles zoknya arany keotessel, egy zederyes kamoka pentelyes zoknya, egy pawa-
zinew pentelyes zoknya, egy sarga kamoka zoknya, rostelios premew, egy aranyas viragw 
atlacz pentelyes zoknya, egy weress atlacz buggyos zoknya, arany premmel chinalt, egy 
feyer atlacz zoknya veress barsonnial premzett, bwgiogos, egy feyer vont ezewst tabith zok-
nya, penteles, egy zederyes atlacz zoknya viragos vont arannyal premzett, egy weress dupla 
barsony dolmany, ezewst fonalw gombok rayta, egy egez scarlat zeold tafotawal bellett dol-
many, azt is elwitte Istwan uram, egy darab veress tabith, egy darab chillagos vontarany, egy 
darab veress vontarany, egy weress dupla barsony, bwgiogos zoknya vall, gyeongiel rakott, 
egy zederyes atlacz, gieongyel rakott zoknya vall, egy papyrosson eottwennegy arany gyeon-
gyeos boglar, egy papyrosba esmet giapotba apro arany boglarok vadnak, vagion egy vont 
arany gyeongieos feokeoteo. Egy fatiol aranyas ing wall, ket arany ezewst fonalbol chinalt 
feokeoteonek valo, egy gyeongyeos aranyas eleokeoteo feo, egy eleo rwha allyara valo ara-
nyas recze, egy gyeongyeos parazt fodor, egy geongy lancz fewggeoyewel egyetembe, rubint 
balas benne, valami o arany keotessek papyrosba keottwe, egy aranyas islagos eleokeoteo 
rwha, egy chomo zeles aranyfonal keotes, ket islogos aranyas eleokeoteo feo, egy bokor eo-
reg palastra valo kapch, granatok gyeongyel eozze benne, egy darab zeles arany keotes, egy 
scatulaba valami fekete gyeongyeok, kekek es granat zemek, egy darab fekete selymes arany 
keotes. Egy kis scatulaba ket arany lanczochka, fewggeochkeye wagion az eggyknek, valami 
dirib darab o arany keotessek es premek, kik az megh irt eggyk abrozba vadnak, es ugian ott 
egyeb aprolekok is. Egy aranyas ingwall arany varrassal, esmet mas aranyas ingvall, egy 
aranyas fatiol eleo rwha, weress selyemmel zeott, egy patiolat eleo keoteo, aranyas zellel 
chinalt, ket kis skatulaba gyeongyeok es granat zemek vadnak. Eott cheo vont arany, eot cheo 
vont ezewst. Egy parazt scatulachkaba gyeongyeok, arany zemek, arany boglarok, fatyolka 
michoda, ezek az aprolekok mind egy abrozba vadnak be chinalwa. Vagion esmet ket mereo 
panczel ezewsteoseok [beor?] sachkokba, azokat is elwitte Istwan uram. Vagion tizenyolcz 
ezewst kalan az penzes ladaba, tizenkettey feyerek, hata aranyas. Egy nagy aranyas serleg 
pohar, mind kiwewl beleol aranyas, kibe vagion eot gyra hat nehezek, egy ezewst kanna, kibe 
vagion het gira harmincz nehezek. Egy eozwe jaro aranyas kwpaba vagion hat gira, egy nagy 
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viragos aranyas kwpaba, kibe vagion eot gira harminczhat nehezek, hozzw derekw, egy vira-
gos kwpaba vagion harom gira, negywenket nehezek, egy bokor eozwe jaro kwpaba hat ne-
hezek s negy gira, egy konoros kwpaba, kinek egy gomb az teteyen, vagion ket gira har-
minczhat nehezek. Egy eozwe jaro aranias kwpaba vagion ket gira, harminczkilencz nehezek, 
mas eozwe jaro kupaba vagion ket gira hwzonhat nehezek, egy viragos kwpaba vagion ha-
rom gira, kilencz nehezek, egy kis czeze fedelew labas poharba vagion ket gira, harmincz 
nehezek, mas kis labas czeze fedelew poharba vagion egy gira negywen nehezek, egy wira-
gos labos poharba vagion ket gira tizenket nehezek, esmet egy wiragos poharba vagion tizen 
harom nehezek hean ket gira, egy olaz poharba ket nehezek hean ket gira. Vagion esmet ti-
zenegy kalan, kik nyomnak negyedfel girat, tiz ezewst talnyer, nyomnak tizennegy girat, hat 
eoreg ezewst tal, kiken Nemethi Ferencz chimere vagion, vagion egy czapas ezewsteos he-
gyesteor, syma, azt is elwitte Chaki Istwan uram. Vadnak esmet egy rakott zekrenbe ezek: 
egy fekete barson bretra dupla tafotawal bellett, kin arany boglarok vadnak, ezt is elwitte 
Istwan uram, vagion mas fekete barson bretra ys, apro arany lanczok vadnak rayta, arany 
cheokkel, fekete tafotawal bellett, ezt is elvitte Istwan uram. Esmet egy fekete barsony bretra, 
gyeongieos rosak rayta, esmet ket fekete bretra, gyeongieos rosak vadnak raytok. Vagion egy 
veres barsony bretra, kin arany boglarok vadnak es saphelyok s rubint balasok. Mas veress 
barsony bretra, azonn is gyeongieos rosak vadnak, harmadik veress barsony bretrann is 
gyeon gieos rosak vadnak, negyedikenn is, de az parazt […]. (IX. 173r–176r)
Az inventarium magyar nyelvű. Keltezését a szövegnek a kéziratban elfoglalt helye valószínűsíti.

702. 1589. január 4. (sab. p. Circumcis. dom.)
Zentmartonmachkassa-i néhai Machkassy Boldizsár (e) fi ai: Gáspár és Menyhért (nobiles) 
egyfelől testvérbátyjuknak (fr. g. natu grandior): Machkassy Mihálynak és a nevezett Gás-
párnak, másfelől Gereowasarhely-i Gereoffy Jánosnak (e) a Sard-i és Nadas-i részbirtokról, 
továbbá a Mera-i (Colos vm) nemesi udvarházról és tartozékaikról a konvent előtt 1588 nya-
rán meggondolatlanul tett bevallását (690. sz.), melyről eddig oklevelet még nem vettek ki a 
maguk részére (fassionem edidissent, nondum tamen hactenus litteras nostras superinde ema-
natas pro sese extraxissent) minden pontjában érvénytelenítik. (IX. 195r)

703. 1589. január 14. (f. III. a. Priscae virg.)
Deshaza-i néhai Byllyey István (n) fi a: Sebestyén (pr) Deshaza-n (in cottu Zolnok Mediocri), 
Anthos János puszta házának és Tolway Péter (nobilium) házának szomszédságában levő 
atyai puszta nemestelkét (sessionem suam nobilitarem paternam desertam) haszonvételeivel 
és tartozékaival együtt részint készpénzben, részint gabonában törlesztett 40 Ft-ért, szavatos-
ság vállalása mellett, örök jogon eladja Chokfalwa-i Barla Péternek (n). Ha az eladó nem 
tudná saját költségén megvédeni a vevőt e jószág zavartalan birtokában, akkor Barla vagy 
örökösei a nevezett 40 Ft-ot – részben készpénzben, részben annyi kéve gabonában, ameny-
nyit Byllyey kapott –, valamint a telken tett építéseik örökbecsüvel meghatározott költségeit 
e levél erejével behajthatják Byllyey-n. (IX. 194v–195r)

704. 1589. január 16. (in vig. Anthonii abb. et conf.)
Panczel Czeh-i néhai Compo Márton (e) leányai, Panczel Czeh-i néhai Bwday Kálmán (n) 
özvegye: Ágota, Panczel Czeh-i Raboczy András (n) felesége: Margit és Zwchyak-i More 
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Bálint (n) felesége: Klára (g ac n) – Margit asszony fi ának: Raboczy Jánosnak, Klára pedig 
előző férjétől, Horwat Mátyástól született leányának: Annának terheit is magára véve – azt a 
birtokjogot, melyet ők rokonuk (fr. p): néhai Compo Sebestyén és Compo Mátyás (egregii) 
Bos-i (Colos vm) részbirtokaiból remélnek, s mely jelenleg az említett Sebestyén bevallása 
(498. sz.) és törvényes iktatás alapján Kyde-i Illyessy Gáspár (e) Colos-i kamarás kezénél 
van, az arra vonatkozó oklevelekkel együtt 75 Ft-ért örök jogon eladják ugyanannak a Gás-
párnák, az ő magszakadása esetén testvérének (fr. cout): Mártonnak és örököseiknek. E juss-
ra vonatkozó ama oklevelek, melyek az asszonyok vagy utódaik kezéhez utóbb kerülnének, 
és melyeket Illyessy Gáspár vagy Márton ellenében a bíróságon bemutatnának, érvénytele-
nek legyenek. (IX. 244v–245r)

705. 1589. január 16. (in vig. Anthonii abb. et conf.)
Magyar Reod-i néhai Nagy (maioris) Czeh István (e) özvegye: Zwchyaky Erzsébet (g) jóvá-
hagyja fi ának: Nagy (Maior) Czeh Péternek (e) [1588.] november 13-án tett bevallását (697. 
sz.) a Bos (Colos vm) határában levő, apjától örökölt puszta halastónak és annak gátján levő 
malomhelynek Illyessy Gáspár és Márton részére történt eladásáról. (IX. 245r–245v)
Szakadozott, vízfoltos papíron.

706. 15[89.] január 17. [?] (in [Antonii ?] conf.)
Farnas-i Veress János (e) – atyafi ának: Zsigmondnak terheit is magára véve – vallotta, hogy 
mivel a római császár [udvarába] kell utazzon, a Thorda-i kamara praefectusától, Bartakwytth 
Gáspártól (e) 329 Ft-ot kölcsönzött, mely összeget az elkövetkező Szt. György napján Pa-
nith-i Alard Ferenc (e) útján ígért visszaadni, ellenkező esetben Bartakwith az ő Galambfal-
wa-i (Udwarhely sz) jószágából 16 lakott jobbágytelket magának zálogul foglalhat és kezé-
nél tarthat, míg a nevezett összeget meg nem kapja. Ha e jószágok lefoglalása megtörténik, 
akkor ezek birtokában Bartakwith-ot saját költségén megvédi az esetleges háborgatókkal 
szemben. (F15/64)
Protocollumtöredék szakadozott papíron. Vélhetően a IX. protocollum 231r–231v lapja. Keltezését az ugyanazon a 
lapon levő bejegyzés dátuma valószínűsíti.

707. 1589. január 18. (postr. Anthonii conf.)
Dees-i néhai Patay Lőrinc (c) özvegye: Gerew Zsófi a (h) gyermekeinek terheit is magára 
véve vallotta, hogy miután a saját és néhai férje szerzeményeiből Dees mezővárosban (in 
cottu Zolnok Interiori) mindenik gyermekének lakóházat szerzett és vásárolt, azt akarja, 
hogy azokat örök jogon birtokolják. Ezért – tekintettel az élet bizonytalanságára – halála 
esetére úgy végrendelkezik, hogy a Des mezőváros piacterén, Keonywes […] (pr), illetve a 
mezővárosi paplak (domus pastoralis) szomszédságában levő, nevezett Patay Lőrinctől szü-
letett legidősebb fi a: Pathay Máté (n) vajdai ítélőszéki íródeák részére vásárolt [kő]ház birto-
kában nevezett fi át többi gyermekei vagy örököseik ne háborgassák, hanem azt ő és mindkét 
nemű utódai békében bírják, de fi ának magtalan halála esetén a ház az asszony többi gyerme-
kére és azok örököseire maradjon. Pathay Máté kijelentette, hogy e házzal a Des mezőváros-
ban levő atyai és anyai ingatlanokból teljesen kielégítették, az ingóságokon pedig anyja ha-
lála után annak gyermekeivel egyenlően osztozik. A Des mezővároson kívüli, de annak 
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határában levő örökségekről és ingatlanokról, úgymint szőlőkről, szántóföldekről, kaszálók-
ról és más tartozékokról Zsófi a asszony később fog rendelkezni. Ugyanakkor Zsófi a asszony 
ama házat, melyet a saját és néhai férje szerzeményeiből vejének (genero), Pathay Zsófi a 
nevű leánya férjének: Zentmihalyfalwa-i János (n) deáknak szerzett Des mezőváros Zekeres 
ucza-jában, Zabo Mihály és Hentheler Péter épületeinek szomszédságában, nevezett János 
deáknak és mindkét nemű örököseinek adja, kikötve, hogy Pathay Zsófi a magszakadásával 
többi gyermekének 145 Ft-ot adjanak, tehát annyit, amennyiért az említett ház másik felét 
vásárolták. Zsófi a asszony eme rendelkezésének a jelen lévő János deák ellentmondott. (X. 
102r–102v)
Szakadozott papíron.

708. 1589. január 23. (f. V. p. Vincentii mart.)
[Kemendi] Borbála iránta tanúsított jóindulata viszonzásaként magtalan halála esetére vég-
rendeletileg osztályos atyafi ának (fr. cond): ifjabb Kemendi Tamásnak hagyja (ex testamento 
legando duxisset, nostrique legavit in presentia) némely birtokjogait, továbbá Kostes, Ludes 
és Martines (Hwnyad vm) birtokbeli azon részeit, melyeket apja: néhai Kemendi János saját 
költségén és fáradságával peres úton szerzett vissza, és emiatt néhai idősebb Kemendi Tamás 
250 Ft-on nála inskribált. Az asszony halála után e jószágok minden ellenszolgáltatás nélkül 
ifjabb Kemendi Tamásra háramlanak, de úgy, hogy azokat [férje:] Kendi Farkas élete végéig 
birtokolhatja. (IX. 197r)
Töredékes bejegyzés.

709. 1589. január 30. (f. V. p. Conv. Pauli)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy amikor Somlyo-i Bathory Zsigmond erdé-
lyi vajda parancsára György deák és Coloswar-i Balasffy Ambrus (nobiles) requisitorok (col-
legas nostros conventuales) kiszálltak Gyalw várához néhai Giczy János (sp et m) erdélyi 
kormányzó (gubernatoris regni Transylvanici) ingóságainak számbavételére, megjelent előt-
tük Karansebes és Lugas districtus bánjának, néhai Thorny Tamásnak (g, e) özvegye: Toldi 
Petronella (g) fi ával: Thorny Zsigmonddal együtt, és ott az asszony – említett fi ának, továbbá 
ugyanattól a Thorny-tól született Jánosnak és […] nevű hajadon leányának terheit magára 
véve – vallotta, hogy férje halála után készpénzzel, arany- és ezüstmarhákkal teli ládái az ő 
és gyermekei végrendeleti gyámjának, a nevezett kormányzónak őrizetében, a gyalui tárház-
ban (in penuario… Geloensi) maradtak. Minthogy a kormányzó még életében úgy rendelke-
zett, hogy a ládákat végrendeletének végrehajtója, Kis Maria-i Bochkay István (g, m) adja az 
asszony kezéhez, azokat a testamentum végrehajtásával a többi testamentárius, úgymint 
Somlyo-i Bathory Boldizsár, Kochard-i Galffi  János és Kowachoczy Farkas kancellár (mag-
nifi ci) által megbízott Bochkay érintetlenül és hiánytalanul (easdem cistas… integras et in-
violatas, ac citra ullum defectum rerum inclusarum) átadta, az asszony pedig elvitette. 
Ugyanakkor Petronella asszony Zsigmond nevű fi ával együtt nyugtatta Bochkay-t és a többi 
testamentáriust a nevezett ládákban levő javak visszaadása felől. (IX. 208v–209r)
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710. 1589. február 11. (f. III. a. Cinerum)
Fratha-i néhai Hozzutelky Ferencnek (e) feleségétől: Ponczy [?] Magdolnától (g) született 
leánya: Borbála (e) életkorát – Magdolna jelenlegi férjének: Zazsombor-i idősebb (maior) 
Zekel Jánosnak (e) kérésére – hat és fél évre becsülik. (IX. 165v)

711. 1589. február 12. (f. IV. a. Valentini)
Dersse-i Dobokay Farkas (n) – fi ai: Ferenc, Pál és János, leányai: Anna, Zsófi a és Erzsébet, 
továbbá minden atyafi a terheit magára véve – vallja, hogy az elmúlt években arra kénysze-
rült, hogy Kekes és Romlott (Doboca vm) román birtokban (possessionibus Valachalibus) 
levő részjószágait tartozékaikkal együtt 240 magyar Ft-on Zentelke-i Banffi losonczy Farkas 
(m) tanácsúrnál és Doboca vármegye ispánjánál vesse zálogba (528. sz.), és e jószágait jelen-
leg is ő bírja. Most Banffi losonczy Farkas a Kekes-i részbirtokot visszaadja Dobokay-nak, a 
Romlott-i jószágot viszont 300 magyar Ft-on zálog címén magánál tartja úgy, hogy az emlí-
tett 240 Ft-ot kipótolja 60 Ft-tal, mely összeget offi ciálisa: Zeki István deák (n) a hiteleshe-
lyen letette, Dobokay pedig kézhez vette. Dobokay és utódai csak saját szerzeményükkel 
válthatják vissza a Romlott-i részbirtokot, ellenkező esetben Banffi losonczy Farkas és utódai 
szabadon eldönthetik, hogy felveszik az összeget, és visszaadják vagy sem a jószágot. Ha 
pedig Dobokay Farkas Romlott-i jobbágya: Bota Grigore korábbi lakóhelyére, Kekes birtok-
ra akarna költözni, akkor Banffi losonczy őt szabadon tartozik elbocsájtani úgy, hogy Rom-
lott-on és annak határában levő örökségét senkinek sem idegenítheti el, Dobokay viszont 
erővel nem viheti el jobbágyát Romlott-ról. Végül Dobokay Farkas vállalta, hogy a zálogos 
jószágban Banffi losonczy-t annak visszaváltásáig megvédelmezi. (IX. 211r–211v)
Eredetije: Bánffy cs. lt., 2. reg., fasc. I., nr. 6.

712. 1589. február 13. (f. V. p. Cinerum)
Előbb néhai Bwday, másként Sarlo Mihály, majd Magyarpatha-i néhai Horwat Mihály (nobi-
lium) özvegye: Sarlo Anna (n) vallotta, hogy 1586. november 21-én a konvent előtt bevallást 
tett (575. sz.) Alsobodogazzonyfalwa/Bodogazzonyfalwa-i ifjabb Sarlo Mihály (n) javára a 
Magiar Patha-i részbirtokáról és Zwchak-i (Colos vm) birtokjogairól, mely bevallásról a ne-
vezett Sarlo Mihály levelet is kapott, de az abban foglalt feltételeknek nem tett idejében ele-
get, amiért az ő felhalmozott búzájában az egerek kárt tettek (etiam in acervo tritici sui ipsa 
domina non leve damnum per mures accepisset). Ezért Sarlo részére tett korábbi bevallását 
visszavonva érvényteleníti, és annak helyében megtartandónak (ratifi candam observan-
damque statuisset) 1586. szeptember 22-én saját veje, Sarwary/Sarvari Mihály (e), Somlyai 
Gergely (e) jogügyigazgató (director causarum fi scalium) servitora javára szintén a konvent 
előtt tett bevallását (563. sz) állítja, melynek értelmében Magiarpatha-i Boka rez-nek neve-
zett anyai, úgyszintén Zuchak-i (Colos vm) apai birtokrészeit és jogait 300 magyar Ft-on – a 
levélben foglalt feltételek szerint – Sarwary-nak inskribálta úgy, ahogyan az anyai részeket 
korábban az ő beleegyezésével és jelenlétében saját leánya: Sarwary Mihályné Horwath Bor-
bála (n) – Vas György, Vajda István és Somkereki Péter pap (sacerdos) Georgyfalwa-i neme-
sek előtt – inskribálta ugyanazon az összegen. Ezen jószágok részben ősiek, részben saját és 
férje: néhai Horwat Mihály pénzén voltak visszaváltva; a Pata-i jószágból Sarlo Mihályt saját 
pénzével, 42 Ft-tal elégítette ki, nővérének (s. cout. natu grandiori): Sarlo Ágotának (n) e 
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birtokrészből leválasztott részecskéjét viszont férjével közös költségen, 25 Ft-on váltották ki 
Georgyfalwa-i Vayda Istvántól. Néhai Horwat Mihály idegen volt az országban (peregrinus 
fuerit in hoc regno), aki saját szerzeményeivel és peres úton a Pata-i részbirtokhoz tartozó 
sok kaszálót és szántóföldet visszaszerzett, majd minden javait, visszaváltott jogait, ingósá-
gait és marháit (iumentum) halála esetére végrendeletében feleségének kötötte. A maga során 
Sarlo Anna is ingóságait, házi ékességeit (domusque clenodia) halála esetére végrendeletileg 
Sarwary-nak vallotta, az ingatlanokat pedig az említett 300 Ft-on szintén neki inskribálta, 
amint ez a konvent okleveléből bővebben kiderül. Sarwary Mihály bárkin keresheti Anna 
asszony birtokjogait, a nevezett Sarlo Mihály vagy bárki más viszont ingóságaiból nem kér-
het osztályrészt, minthogy őt már korábban megelégítette. Sarlo Mihály már három éve nem 
látogatta meg, és segítségére sem volt, sőt inkább ő segítette. Ezzel szemben Sarwary saját 
szerzeményeiből szolgáival együtt eltartotta, és jószágait peres úton védelmezte, ugyanakkor 
amit az asszony majorságaiból évente begyűjtöttek, azt népes famíliája felemésztette (nam 
quae allodiaturae domi cumularentur, eaedem etiam per numerosam familiam absumerentur 
annuatim), és öregsége miatt sem boldogulhat már annak segítsége nélkül. (IX. 197r–198r)

713. 1589. február 14. (f. VI. p. Cinerum)
KysDeveczhyer-i néhai Ombozy Gáspár leánya: Sayo Kereztur-i Kereztury Gáspár felesége: 
Márta (n) tiltakozik ama egyezség okán, melyet apja az Omboz (Doboca vm), Zovath és Bare 
(Colos vm) birtokbeli atyai részeiről Omboz-i néhai idősebb Miklós fi a: János fi ával: Miklós-
sal (e) 1550. április 9-én kötött (34. sz.). Ugyanakkor a kárára és örökösödési jogának sérel-
mére tett megállapodást visszavonja és érvényteleníti, Zovath-i néhai ifjabb Ombozy Miklós 
fi át: Miklóst, Omboz-i Kemeny Lászlót és Jánost, valamint Haporton-i Forro Jánost (egregii) 
pedig tiltja apja jószágainak elfoglalásától, birtoklásától és haszonélvezetétől. (IX. 198v)

714. 1589. február 15. (sab. a. dom. Quadrages.)
Felseo Jara-i néhai Lupsay Antalnak (n) feleségétől, Magyar Fratha-i néhai Frathay Gergely 
leányától: néhai Magdolnától (g) született leánya: Lupsay Magdolna (n) életkorát – Ma-
gyarfrat[ha-i] Fratay János (e) servitorának: Bartha Tamásnak (n) ura nevében tett kérésére 
– […] és fél évre becsülik. (IX. 166r)
A szélein szakadozott papíron.

715. 1589. február 17. (f. II. p. dom. Quadrages.)
Wyvarnemety-i Trombitas Benedek (e) a szolgálataival szerzett Zaz Nyres-i (in cottu Zolnok 
Interiori) nemesi udvarházát, amely Zaz Józsa házának szomszédságában fekszik, az arra 
vonatkozó oklevelekkel, valamint haszonvételeivel és tartozékaival együtt szavatosság válla-
lása mellett 76 magyar Ft-ért örök jogon eladja most Dees mezővárosában lakó Valazwthy 
Mátyás (e) deáknak és feleségének: Dobos Ilonának (n). (IX. 219r utáni számozatlan lapon)
Eredetijét átírja Báthory Zsigmond vajda 1590. március 16-án kelt oklevelében: Kornis cs. lt., 1. sorozat, nr. 218.

716. 1589. február 19. (f. IV. a. Remin.)
Naznanfalwa-i Zelemery Péternek (e) feleségétől, néhai Thamassy László leányától: néhai 
Borbálától (g) született leánya, ZentIwan-i ifjabb Kendy Ferenc (e) felesége: Zelemery Bor-
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bála (g) kijelenti, hogy ama egyezséget, melyet nevezett férje fogott bírák előtt Colos várme-
gye ispánjával: Czege-i Vas Györggyel (e) és Mehes (Colos vm) birtokának többi földesurá-
val (caeterisque patronis) az említett birtok határainak kiigazításáról és egyéb ügyekről 1587. 
október 2-án kötött (632. sz.), be akarja tartani, és erről, ha szükséges, az akkor kelt signatu-
ra alapján bevallást is tesz a konventnél (hic in conventu) azzal a feltétellel, hogy Mehes vi-
tatott határát az ítélőmester által határjárás útján osszák két egyenlő részre közte, valamint a 
többi birtokos között, és a részeket különítsék el határjelekkel (in duas aequales dirimatur 
partes distinguendo fi nes per metarum et aggerum accumulationes). Ha viszont Vas György 
és a többi birtokos az említett feltételt nem fogadja el, és annak alapján a konventnél bevallást 
nem akarnak tenni, akkor említett férjének ez ügyben a fogott bírák vagy mások előtt kelt 
bármilyen egyezségét visszavonja és érvénytelennek nyilvánítja, akár élt azzal férje, akár 
nem (sive hactenus ipse dominus Franciscus Kendi eiusmodi aliqua compositione usus fuerit 
sive non). Végül az ügynek fentiek szerinti bevégeztéig (tantisper dum hoc negocium debi-
tum iuxta premissa sortiatur exitum) az említett bíráknak és mindenki másnak tiltja az okle-
velek kiállítását, ő viszont addig az apja idején történt határigazításhoz tartja magát. (IX. 
211v–212v)

717. 1589. február 20. (f. V. a. Remin.)
Néhai Debreczeny Bálint Rokzin-i presbiternek és papnak (pastoris) feleségétől, néhai Kata-
lintól (h) született ifjú fi a: Toronyai (Thoronaeus) János, a szabad művészetek tanulója (arti-
um liberalium studioso), minthogy tanulmányait külföldön kívánja folytatni, ezért Colos-
war-i néhai Syweg Bertalan (c) özvegyével: Mártával (h) bizonyos javakért és örökségekért 
folytatott perében ügyvédjének (plenipotentem procuratorem) vallja atyafi át (affi nem suum), 
Toronyai (Thoronaeus) Máté református püspököt és gyalui (Geloensis) lelkipásztort, és egy-
úttal felhatalmazza, hogy a per végéig maga helyett ügyvédeket állítson, valamint halála 
esetére más ügyvédet nevezzen ki. (IX. 219r utáni számozatlan lapon)
Közlés: Bogdándi: Toronyai Máté 331.

718. 1589. február 22. (sab. a. Remin.)
Gereomonostra-i Kemeni György (e) és felesége, Erche-i néhai Toldalagy Balázs (e) leánya: 
Erzsébet az asszony Poka és Chanad (Thorda vm) birtokbeli örökös részjószágait haszonvé-
teleikkel és tartozékaikkal együtt örökösen cserébe adják a nevezett Kemeni György atyafi á-
nak (fr. p): Gereomonostra-i Kemeny Mártonnak (e), aki ezért Zentmiklos és Georgyfalwa 
(Colos vm) birtokbeli ősi részeit, Zentmiklos-on levő nemesi udvarházát tartozékaikkal és 
haszonvételeikkel együtt adja. Kemeny Márton említett jószágait a konvent 1588. július 29-
én kelt oklevele (684. sz.) értelmében már 200 Ft-on zálogba vetette Kemeny Györgynél, 
utóbbit azonban a szomszédos nemesek háborgatták e zálogosítás okán, és a javakat szom-
szédság jogán el akarták ragadni tőle (per nobiles vicinos super hac impignoratione infesta-
retur, ut qui bona eadem impignorata ratione vicinitatis eidem Georgio eripere conarentur), 
ezért most a zálogosítást cserére változtatja úgy, hogy az említett 200 Ft-ot – mely összeget 
Kemeny Györgytől korábban a zálogosításért kapott – értékkülönbség címén a cseréhez szá-
mítják, minthogy a Zentmiklos-i és Georgyfalwa-i jószágok többet érnek a Poka-i és Cha-
nad-i birtokrészeknél. Kemeny Márton azért lépett e cserére, hogy ősi jószágai ne jussanak 
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idegenek kezére, és mivel a Poka-i és Chanad-i jószágok lakóhelyéhez közelebb vannak és 
emiatt hasznosabbak számára. Végül mindkét fél szavatosságot vállalt. (IX. 215r–215v)
Zavaros szövegű bejegyzés, több javítással.

719. 1589. február 22. (sab. a. Remin.)
Panczelcheh-i Raboczy András (n) felesége, Panczelcheh-i néhai Czompo Márton (n) leánya: 
Margit (n) – fi a: Raboczy János (n) nevében – tiltakozik amiatt, hogy rokona (fr. p): Fodor-
haza-i néhai Czompo Sebestyén (n) az atyafi ság jogán őt és nevezett fi át megillető Bos-i 
(Colos vm) birtokrészt a Colos-i kamara praefectusának: Kyde-i Illyes Gáspárnak (e) elide-
genítette (498. sz.). Ugyanakkor az eladást visszavonja és semmisnek nyilvánítja, Illyes Gás-
párt tiltja a jószág megszerzésétől és birtoklásától, Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vaj-
dát pedig a jóváhagyástól. (IX. 218r–218v)
Áthúzva. A bejegyzés fölött: Cassatae et annihilatae.

720. [1589.] február 23. körül ([…]dom. Remin.)
Olahgorbo-i néhai Olah Boldizsár (n) fi a: Boldizsár – anyja: Zeoreny Anna (n), leánytestvére 
(s), Gorbo-i Jakab deák (n) felesége: Olah Anna, valamint öccse (fr. natu minoris): Olah Ist-
ván terheit is magára véve – Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda parancslevelével az 
országgyűlési végzések értelmében visszakért, Thorda mezővárosába (Thorda vm) szökött 
Nadas-i (Colos vm) jobbágyát, Nadas-i néhai Batar Barabás (pr) fi át: Nadassy Barlabas (d) 
Antalt (pr) – fogott bírák közbenjárására – 35 magyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett 
örökre szólóan felmenti a jobbágyi szolgálatok terhe alól, és engedélyezi szabad költözését. 
(IX. 219r)
Szakadozott papíron. Évi keltezését az utána következő bejegyzések dátuma alapján állapítottuk meg.

721. 1589. február 25. (f. III. p. Remin.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának 
a kolozsvári iskola (scholae Claudiopolitanae) seniora és alumnusa, Radnolt-i néhai Kis Ta-
más (pr) ifjú tanult (erudito juvene) fi a: István részére kelt parancsára, a Kis István által kije-
lölt időpontban, február 23-án (dom. Remin.) kiküldték társaikat (collegas nostros conventu-
ales), György deákot és Koloswar-i Balasffy Ambrust (nobiles) a Coloswar-i plébániára, a 
kolozsvári egyház papjának: Hunyadi Demeternek lakóházához (ad aedes plebanatus eius-
dem civitatis Coloswariensis videlicet domum residentiae reverendi viri Demetrii Hunnyad-
ini pastoris ecclesiae Claudiopolitanae), ahol, miközben a nevezett pap betegágyában feküdt, 
Herczeg Gáspár helyettes főbíró (judex primarius protempore substitutus) jelenlétében a vaj-
da parancslevelével megidézett Viczey Gáspár polgár (c) és Enyedi (Enyedinus) György 
(hon), az iskola rectora bevallást tettek arról, hogy 1588. június 3-án Radnolt-i Kendi Ferenc 
(g, m) tanácsúr saját levelével (679. sz.) mentesítette a nevezett Kis Istvánt – akit akkor Rad-
nolt-i István deáknak nevezett – a jobbágyi szolgálatok terhe alól. (IX. 203r–203v)

722. 1589. február 27. (f. V. p. Remin.)
A kolozsmonostori requisitorok Wywar vára praefectusának, Ebeny Gábornak feleségétől: 
néhai Menyhar Annától (g) született fi a: Zsigmond (n) életkorát – a nevezett Ebeny Gábort 
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(e) képviselő Gywlay Tamás (n) deák Coloswar-i lakos kérésére – 10 évre becsülik. (IX. 
216r)

723. 1589. március 14. (f. VI. p. Gregorii)
Vendler/Vindler, másként Tymar Tamás (c) Coloswar-i lakos vallotta, hogy a Colosmonostra 
(Colos vm) határában – Philep, másként Hegedeos János és Verni [?] özvegye (honestorum) 
szőlőinek szomszédságában – telepített szőlőt 70 magyar Ft-ért megveszi a szintén Colos-
war-i Balasffi  Lászlótól (c) úgy, hogy a vételárból most 10 Ft-ot ad Balasffi  kezéhez, 30 Ft-ot 
1590. április 18-án (in prof. Paschatis), 30-at pedig 1591. április 14-én (ad festum Paschatis) 
fi zet ki. Ha a következő évben e szerződést megszegné, a már kifi zetett 10 Ft-ot elveszti, 
Balasffi  pedig szőlőjét visszaveheti, ha viszont a megszabott határidőkön fi zet, akkor Balasffi  
szavatosságot vállal. (IX. 158r)

724. 1589. március 16. (dom. Judica)
A gyulafehérvári (AlbTr) káptalan levélkeresői előtt Craccer Lukas és felesége: Volffart 
Anna (n) úgy végrendelkezik, hogy ha valamelyikük magtalanul halna el, annak ingóságain 
és ingatlanain rokonaik egyenlően osztozzanak meg. (XVIII. 95r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1620. március 4-én kelt oklevelében. □ Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 974. 
sz. — ErdKápJkv VIII. 1. 632. sz.

725. 1589. március 20. (f. V. a. dom. Palmarum)
Zentmihalyfalwa-i Bachy (alias) Ferenc deák (e) leánya, a Gyalw-i vár praefectusának, néhai 
Kozarwary Mátyásnak (e) özvegye, most Czikmantor-i Darlaczy István (e) felesége: Bachy 
Fruzsina (g) a Gyalw mezővárosbeli (Colos vm) Zamos ucza-ban – Vas Ferenc (pr) és a Za-
mos folyó szomszédságában, illetve Zakach Bálint (n) épületeivel átellenben – levő házát 
haszonvételeivel, tartozékaival és az arra vonatkozó oklevelekkel együtt 250 magyar Ft-ért, 
szavatosságot vállalva örök jogon eladja a Gyalw-i vár praefectusának: Almassy Albertnek 
(e). A ház korábban néhai Choma Márton (pr) özvegyéé, Mártáé volt, de tőle méregkeverés 
okán (ob crimen adornationis toxici) István lengyel király, akkor erdélyi vajda [elvette], és a 
Gyalw-i vár gyalogkapitányának: Karoly Istvánnak adományozta haszonvételeivel és tarto-
zékaival együtt. Karoly a házat ellentmondás nélkül iktattatta a maga részére, majd bizonyos 
összegen eladta Kalmandy Istvánnak (n), aki a maga során Zentelke-i Banffi losonczy Farkas 
(m) servitorának: Zaycz Mátyásnak (e), az pedig az említett Kozarwary Mátyásnak idegení-
tette el (489. sz.). Fruzsina asszonyra a ház férje végrendelete alapján háramlott, és azt már 
három éve békében birtokolja. (IX. 203v–204v)
Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 982. sz.

726. 1589. március 22. (sab. a. dom. Palmarum)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Coloswar város helyettes főbírájának: 
Herczeg Gáspárnak és helyettes királybírájának: Igiarto Mihálynak (circumspecti) kérésére 
kiszállt közülük Coloswar-i György deák és Balasffy Ambrus (nobiles) Coloswar-i néhai 
Zakany Imre (c) özvegyének: Annának (h) házához, és inventariumot készítettek Kend-i né-
hai Zaz István (pr) leányának, néhai Kend-i Mátyás deák (n) özvegyének: néhai Lucának (h) 
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ingóságairól. Jegyzékbe vették a készpénzt, arany- és ezüstmarhákat, ruhákat és asszonyi 
ékességeket, majd azokat az említett bírák néhai Kendy Antal (m) egykor Ormany-on lakó 
jobbágya: néhai Beres Pál özvegyének, az említett néhai Szaz István leányának, Luca testvé-
rének (s. cout): Magdolnának (h) adták, aki szavatosságot vállalva nyugtatta a bírákat és 
Zakany Imre özvegyét – minthogy annak házában voltak az ingóságok – e javak kézhezvéte-
le felől. (F15/63)
A IX. protocollumból kiszakadt 222v lap. Vö. 727. sz.

727. 1589. március 22. (sab. a. dom. Palmarum)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Coloswar város helyettes főbírájának: 
Herczeg Gáspárnak és helyettes királybírájának: Igiarto Mihálynak (circumspecti) kérésére 
kiszállt közülük György deák és Coloswar-i Balasffi  Ambrus (nobiles) Coloswar-i néhai Za-
kany Imre (c) özvegyének: Annának (h) házához, ahol magyar nyelvű inventariumba foglal-
ták Kend-i néhai Szaz István (pr) leányának, néhai Kend-i Mátyás deák (n) özvegyének: né-
hai Lucának (h) ingóságait: Vagion egy kis sarga szabasw regi ladachkaba pinz, hat forint 
kilenczedfel pinz, ket ocular, ket wres borssolo erziny es valamy aprolek dibdab echet, cher-
na es giolch darabok, egy singes hymes ladaba vadnak valamy lewelek, papa lewele, peche-
tetlen, kyralne azzonye es Kendieke es egyeb laistromok, czernak, dirib darab gyolchok, fa 
hey, patyolat, egy selyem teoreok eo, egy vazon kendeo kezkeneo, egy giolch eleokeoteo, ket 
vazon ing ally, harom parazt kezy rwha, egy darab parazt sahos rwha, egy fekete mayczw 
parta eo, ezewst a chattia, ninch boglara. Egy parazt feyer ladaba, ki singesnel nagiobb, vad-
nak ezek: negy ezeust kalan, harma aranyas, negyedik chak feyer, egy wegh galler, giolch, 
egy vekony vazon lepedeo, egy gyolch eleo rwha, czinadoff, esmet egy vekony wazon lepe-
deo, egy parazt giolch ingvall, esmet egy giolch parazt eleo rwha, egy darab czinadoff giolch, 
ketsingni, egy giolch czinadoff ing, lengeteg vazon az allya, mas galler giolch ing, gyolch az 
allya ys, esmet egy wekony vazon lepedeo, egy galler giolch ing wall, az wya gyapott gyolch, 
egy galler gyolch ing mind alliastol, esmet egy galler gyolch eleo rwha. Vagion taller negy-
wen ketteo, tiz arany forint, fel taller harom, negy quadrans taller, eot penzes garas harom, 
tizenket pinzes garas ketteo, harom penzes garas harom. Egy nagy eoreg zekrenbe negy ma-
zas reosteoleo, egy giolch felseo ing, egy giolch lepedeo, egy vekony wazon lepedeo, megh 
mas vekon vazon lepedeo, esmet harom mazas reosteoleo, ket kekes fewalhay, wiselt, esmet 
egy vekony vazon lepedeo, egy temerdek vazon swrcz, egy wy wazon ingallj, egy kekes 
fewaly hay, werfelyes zemew, egy wekony wazon eleo rwha, egy wy kekes abroz, egy ewres 
penznek valo sak, egy darab hyttwan bagazia, egy keotes chinalt len, egy eyteles on kanna, 
hat fa talnyer, egy welesz wankoshey, egy hittwan parazt feokeoteo, harom darab szappan, 
hattwanegy wyaz gyortia, esmet egy pinznek valo eures sak, harom fa kalan, egy rez kalan, 
egy chont fi l wayo, tizen eot orso. Vagion egy wazon abrozba takarwa egy fekete dupla tafo-
ta zoknya es egy fekete pozto palast, egy felzer morway gerezna, egy wiselt paplan, zeold 
barsonyos, egy darab roka mal belles, egy rongios fekete mente, azzony embernek valo, 
bellett barany beorrel, egy darab maradek nywlgerezna es valami hyttwan ing rongiok. Va-
gion egy sakba echellettlen kender, vagion ket derekal heastol, egy fewaly heastol, egy van-
kos heastol, ket wy pokrocz, egy nyozolya, egy pegymet syweg, egy fel eyteles on kanna, egy 
eyteles on palazk, egy par o sarw es egy par fekete botos [?], egy hyttwan fekete zeonyeg, egy 
feyer sagba nyolczwan ket forint, tizennegy pinz hean, vagion egy zappanozo tekeneo. Vege-
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zettre vagion apro penz nyolcz forint es harom penz, mely az temetesre adatott penzbeol 
maradott volt megh Zakannenal. E javakat a bírák néhai Kendi Antal (m) Eztyen-i jobbágya: 
néhai Beres Pál (pr) özvegyének, a nevezett néhai Szaz István leányának, az említett Luca 
testvérének (s. cout): Magdolnának (h) kezéhez adták, és ezeket az asszony, valamint atyafi a 
(fr. p): Kerekes János, veje (gener): Zabo Demeter – akik Toldalagi Ferenc (e) Iklod-i jobbá-
gyai – továbbá másik veje, a vajda Ormany-on lakó jobbágya: Meggyes Ferenc elvitték, ki-
véve egy tafotás női felsőruhát (tunica muliebri tafotana), melyet Zakany Imre özvegye ka-
pott meg Luca iránti szolgálataiért, és néhány forintot, melyet részben a nevezett özvegy, 
részben a requisitorok és mások kaptak munkájukért Magdolnától (nostris collegis et aliis pro 
mercede et laboribus eorundem ab eodem Magdalena persolutis). (IX. 217r–218r)
Vö. 726. sz.

728. 1589. március 26. (f. IV. a. festum Paschalis)
Egyfelől nagybányai (de Rivulis Dominarum) Zegedy Ferenc (e) – feleségének, Band-i néhai 
Safarith Péter (e) és Byay Dorottya (g) leányának: Krisztinának (g) nevében –, másfelől 
ugyanazon Safarith Péter és Dorottya asszony fi a: György (e) a következő egyezséget kötik. 
Saffarit György vallotta, hogy nővéreivel (sororibus… couterinis natu grandioribus), az em-
lített Krisztinával és Teowiss-i néhai Pap György (e) özvegyével: Safarith Sárával az őket 
atyjuk javaiból és birtokjogaiból megillető leánynegyedről úgy egyezett ki, hogy az őt mindig 
segítő Zegedy Ferenc iránti hálája jeléül a Band-i (Maros sz) atyai birtokából Krisztinát meg-
illető leánynegyedként 20 lakott jobbágytelket – nevezetesen Sebestien Boldizsár, Zabo Pál, 
Kys Miklós, Farkas Mátyás, Zilagy Gergely, Farkas Balázs, Chetre János, Sebestien Péter, 
Zabo Bertalan, Zep Pál, Egerhazy Máté, Kwchis Péter, Palffy Simon, Olcho Illés, Sos Berta-
lan, Saytos Gergely, Chetre Péter, Kolchar István, Zodos István és Zowathy Péter telkeit – 
továbbá egy puszta, korábban néhai Egerhazy György (pr) által lakott jobbágytelket allodiális 
háznak (pro domo allodiali) elkülönített és átengedett az asszonynak és örököseinek. Feltétel-
ként kikötötte, hogy Zegedy Ferenc a Band határában Gerebenyes (Maros sz) birtok mellett 
fekvő halastavakat kijavítani köteles (restaurare, reparareque debeat), majd azután ezeket ő 
és örökösei Zegedyvel, annak feleségével és örököseikkel egyenlő jogon bírhatják, és hasz-
naikat e jószágokhoz tartozó területekkel együtt közösen vehetik. Ugyanakkor néhai Pap 
György özvegyének: Saffarith Sárának leánynegyedeként szintén Band-on hat jobbágytelket 
különített el és adott át örök jogon, nevezetesen a Kis Gáspár, Zekel Mihály, Zabo Máté, 
Farkas Benedek és János, valamint a Zabo Balázs özvegye által lakott telkeket. Azért adott 
neki kevesebbet, mivel Sára asszonyt az atyai jószágból már két ízben kiházasították (ex bo-
nis paternis bina iam vice emaritata esset), és az atyai javakból már sok ingóságot, úgymint 
ménesbeli és kocsilovakat, valamint egyéb marhákat (equos equatiales numero plurimas, 
equos quadrigarios, pecudes et pecora cuiusvis generis), értékes ruhákat és asszonyi ékessé-
geket (mundum muliebrem in copia), több mint 1000 magyar Ft értékben megkapott. Végül 
Saffarith György, tekintettel a mások javaira áhítozó emberek kapzsiságára, magtalan halála 
esetére Band-i és Gerebenyes-i jószágait nevezett leánytestvéreire: Krisztinára és Sárára, va-
lamint örököseikre hagyta, Zegedy Ferenc pedig felesége nevében kötelezettséget vállalt 
arra, hogy Saffarith-ot vagy örököseit a leánynegyed okán keresni nem fogják. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollumból kiszakadt 223r–224r lapok.

1589. március 22. – 1589. március 26.
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729. 1589. április 1. (f. III. p. Pascha)
[A kolozsmonostori requisitorok] bizonyítják, hogy Egyhazfalwa-n (Thorda vm) lakó Bakos 
János (pr) kérésére ketten közülük, úgymint György deák és Coloswar-i Balasffi  Ambrus 
(nobiles) Coloswar-i Balasffi  Gergellyel és Kowach Balázzsal (circumspecti) együtt, március 
31-én (f. II. p. Pascha) kiszálltak Saard birtokra (Colos vm), Saard-i néhai Bwday Nagy Ger-
gely fi a: néhai Bwday István (e) leánya, előbb néhai Haczoki Márton (e) özvegye, most 
 Saard-i More István (e) felesége: Bwday Katalin (n) nemesi udvarházához, ahol az asszony 
– első férjétől született gyermekei: Miklós, Zsigmond és a hajadon Zsófi a terheit is magára 
véve – vallotta, hogy miután Nadas-i (Colos vm) birtokrészéről elszökött jobbágyát, Nadas-i 
néhai Bakos Demeter (pr) fi át: nevezett Bakos Jánost vajdai parancslevéllel kikérte Bar-
takwith Gáspár (e) Thorda-i kamarástól, hogy Nadas-i részbirtokára visszavigye, most fogott 
bírák, leginkább az említett Kowach Balázs és Balasffi  Gergely közbenjárására és 35 magyar 
Ft fejében ugyanőt és mindkét nembéli örököseit a jobbágyi szolgálatok alól, szavatosság 
vállalása mellett, örökre szólóan felmenti. Kowach és Balasffi  az összegből 22 Ft-ot a job-
bágy nevében a requisitorok előtt adott át, 13-at pedig az asszony már korábban átvett. 
(F15/63)
Eredetileg alighanem a IX. protocollum 221r–221v lapja.

730. 1589. április 1. (f. III. p. festum Paschalis)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
parancsára kollégáik (collegas nostros conventuales), György deák és Coloswar-i Balasffy 
Ambrus (nobiles) január 30-án (f. V. p. Conv. Pauli) kiszálltak Gyalw várához néhai Gyczy 
János (sp et m) erdélyi kormányzó (gubernatoris regni Transylvanici) ingóságainak számba-
vételére. Ott előbb a kormányzó testamentuma végrehajtójának: Kereki-i Bochkay Istvánnak 
(g, m) jelenlétében, aki a többi végrehajtót, úgymint Somlyo-i Bathory Boldizsárt, Kochard-i 
Galffy Jánost és Kowachoczy Farkas (magnifi ci) kancellárt is képviselte, a kormányzó azon 
ingóságait írták össze, melyek a vár tárházában (in penuario) voltak, majd feljegyezték a 
várhoz tartozó összes belső és külső ingóságot (universa alia bona mobilia eiusdem arcis, tam 
interna, quam externa consignassent), illetve a Leta-n és Farnas-on levő ingóságait. Április 
1-én (die datarum praesentium) Bochkay István, valamint Márton és György deák [kolozs-
monostori requisitorok] a vajda említett parancsára ismét kiszálltak Gyalw várához azért, 
hogy ott a tárházban levő, korábban összeírt ingóságokat, úgymint arany- és ezüstmarhákat, 
készpénzt, drága ruhákat, harci eszközöket és nemesi díszeket (vestes praetiosas, militaria 
instrumenta et nobilia quaelibet ornamenta) Bochkay a kormányzó veje (affi nis): Gywlay Pál 
(e) kezéhez adja, aki az átvétel felől nyugtatni tartozik őt és a többi testamentáriust. A Gyw-
lay Pálnak átadott ingóságok anyanyelvű jegyzéke: Elseobe vagion egy onos sarkantyw es 
egy mordaly pwska, kikkel mindenet talalta gubernator uram, reponaltwk az almariumba. 
Vagion egy feyer negyzegew vasas kisded ladaba eot ezer forint, garas apropenz, szaz forint 
hean. Egy kichin feyer vasas ladachkaba vagion Varadrol hozott penz, ezer forint, mely kis 
lada egy eoreg vasas zekrenbe vagion. Ugian azon eoreg vasas zekrenbe vagion apro penz eot 
ezer forint. Item eot sagba vagion, az mint Nagy Ferencz, az komornik mongia (mert megh 
nem olvastwk), szaz ezer s tizenhat ezer ozpora, czedulak vadnak rayta. Az ozpora hatan 
vagion egy sagba negywenharom forint, nyolczwan negy pinz, masik sagba vagion szaz fo-
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rint, ki az ozporahoz valo. Egy veres barsson hywelyew aranyas ezewsteos zablya. Vagion 
het beor sachkokba, minden sachkoba tizen ket ket gyra granalt ezewst, item egy kis papiros-
ba az kis ladan fellyewl vagion hwzonharom aranyforint ugian azon nagy zekrenbe. Ket 
ezewst feyer gyortia tarto ugian azon nagy zekrenbe. Ugian ott, az kyraly atta egy medencze 
mosdostwl, az kyrally atta kwpa; egy hegyes tornyos fedeles kwpa, esmet nyolcz egybe iaro 
aranyas kwpak, kiket kiraly adott volt, esmet egy eozwe jaro kwpa, kit Vesseleny Ferencz 
adott, esmet az kyraly atta, egy eoreg ezewst kanna. Azon zekrenbe betakarwa egy hyttwan 
mezitelen nest suba. Egy eoreg fedeles aranyas pohar, mellyet az Banyay wr adott volt ayan-
dekba, megh esmet ket ezewst kanna, eggyk eoregb masiknal, esmet harom tornyos kwpa 
aranyas, tiz aranyas eozwe jaro kwpak. Mind eddig ezek az eoreg zekrenbe vadnak. Vagion 
egy ezewsteos sarkantyw az almariumba, ugian ott egy fa fedeles pohar, egy demeczki kar-
was ugian ott az almariumba, ket nemet zomanczos sisak ugian ottan, egy koloswary mew 
bot, ezewsteos nyelew ugian ottan, masodik bot is ugian ottan, kinek az nyele chak fa. Egy 
eoreg ezewsteos hywelyew kes, azon almariumba, negy kopia vas ugian ottan, ket pwska 
teoltes ugian ott. Negy bo[kor] gem toll, tokostul, az almarium felett, egy aranyas vasu eoreg 
aczelos pwska, ugian ott az almarium felett. Mas, hozzw pwska tokostwl, mereo aranyas, 
ugian ott, harmadik hozzw pwska, fel zakallos zabasw, ugian ott. Negyedik hozzwpwska, 
chak chontos, egy zep mordaly pwska aranyas, ugian ott, egy fringia zablya vas, ugian ottan, 
egy demeczky zablya vas ugian ottan, ugian ott mas demeczky zablya, chinalatlan. Esmet 
egy fringia zablya, chinalatlan, ugian ottan, esmet egy hegyesteor, chinalatlan, ugian ottan, 
ket teoreok kez ij ugian ottan, ideg nelkewl. Ugian ott ket czomb vas es ket vas keztyew, egy 
belieg vas, lo sewteogettny valo, egy keo [?] ostabla, egy kwpa tok es egy ezewst kanna tok, 
ugian az almariumba. Egy eoreg weg, aranyas, fedeles pohar, egj iweg fedeles kanna, on fe-
dele vagion, ugian azon almariumba. Ugian ottan eot bokal, ugian ott eot bagaria heweder, 
ket eoreg tabory zomok, ugian ott. Vagion egj hyttwan regi zazlo az rudakon, tokostwl, azon 
rudakon karasia es egjeb pozto zelek, kewleon kewleon zinewek. Vagion ket parducz beor az 
pozto zelen felvettwen. Egj kisded aranyas orachka az almariumba. Ugian ott egj oka zekfew, 
egj oka gjeomber, egj oka zerechen dio viraga. Esmet mas oka zekfew, egj oka fahay, mind 
ott az almariumba. Egj muzka helebart az almariumon. Egj mertek serpenyeo ket rendbeli 
fontal. Vagion egj egez scarlat dolmany egj kochyba valo ladaba. Megh egj egez scarlat men-
te, veress tafotawal bellett, ugian ottan. Ugian ottan egj wy granat nwzt suba, reowid wyw. 
Egj egez scarlat chonka wyw mente, nwztal bellett. Ugian ott egj granat mente, nestel bellett, 
chonka wyw. Egy veres kamoka dolmany, zederyes tafotawal bellett, ugian ottan. Ugian ott 
megh egj egez scarlat nadrag. Egj keotes teoreok czerna, ugian azon ladaba. Egj ewet kalikka 
az almariumba. Vadnak hyttwan roz hamok, fekek. Vagion fel wegh scarlat pozto, hwzon eot 
sing granat poztowal eggyewtt, zerechen dio, egj oka, egj farkas beorbe az egjeb few zerza-
mok keozeott az almariumba. Harom feyer scarlat zeonyeg, egj egj aztalra valo. Negj feyer 
keoz zeonyeg, egj egj aztalra valo. Ket veress scarlat zeonyeg, egj egj aztalra valo. Harom 
keoz veress zeonyeg egj egj aztalra valo. Negj eoreg feyer, falra valo zeonyeg. Harom feyer 
keozep zeonyeg, ket ket aztalra valo. Eot eoreg falra valo weress wy zeonyeg. Ket eoreg 
veress ó szeonyeg, falra valo. Ket roz, hyttwan weress zeonyeg, zakadozott. Egj teoreok 
paplan aranyas, barssonyos. Tiz eoreg wy, angliaj on tal. Ket tariznya bors az almariumba. 
Szaz tizenharom nest, masfel gerezna fekete teoreok belles. Het darabba rokafar gerezna. 
Negj weress lora valo pokrocz. Egj weress lasnak. Hwzonegj farkas beor s egj darab, tizen 
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egj egez hywz beor hatastol malastol, tizen het hywz mal s egj darab. Harmincz egj roka hat, 
nyolczwan roka mal torkostwl, hetwenhet roka torok. Egj fekemleo zy az almariumba.32

Item sequitur inventarium rerum mobilium Alba Julia transportatarum. Vagion negj mordaly 
pwska mind tokostwl. Egj aranyas fegywer derek, egj parazt fegjwer derek. Egj hozzw pws-
ka. Ket parazt syma sisak, egj bokor czombvas. Vagion valamy fekete pozto, vagion esmet 
sok pozto zel. Egj hyttwan on palazk. Eot panczel wy, kettey wekony, velenczey rezzel chi-
nalt. Harom panczel inng. Egj vekony was lancz, kwtra valo. Egj hyttwan ladas kolomaris. 
Egj eoreg on kanna. Egj mwzka helebard, awagj zekercze. Egj hyttwan weress zeonyeg. Egj 
few zerzamnak valo szarazto. Egj hyttwan feyer zeonyeg. Egj rez medencze; egj rez kanna.* 
Egj on palazk. Egj talnyer tokba hwz on talnyer, kiket kewn hattak volt. Az poharzek ladaba 
vagion negj tarka aranyas pohar, nyolcz feyer serleg pohar, egj barat aranyas pohar, viragos, 
egj ezewst sotarto, tizen nyolcz aranyas ezewst kalan, harom ezewst villa, ket teoreott ezewst 
kalan. Egy tokba ezewst mosdo korso, egj ezewst medencze mind tokostwl esmet. Az rwhak 
ezek: egj granat keopenyeg, egj veress scarlat nest suba, egy granat nyak suba, egj mezitelen 
nwzt suba. Egy vasas ladaba egj erzenben vagion arany forint, nyolczwan. Egy selyem erzen-
ben ozpora, ketzaz tiz. Egj weress selyem eo. Egj arany gjewrew, carniol benne. Tizen het 
ezewst kalan, ket ezewst villa. Egy erzenbe hetwen ket ozpora. Ket gostian. Mas selyem eo, 
harmadik egj tarka selyem eo. Egj zeold selyem erzenbe aranyforint, szazhattwanhat. Ket kis 
papirosba hwzonhat poganpenz. Arany Lysimachus vagion eot. Egj kis papirosba eottwenket 
ozpora. Egy kis gostian. Apro penz antiquitas, vagion szazhwz. Vagion egj darab ezewst. 
Vagion egy eoreg aranylancz. Egj lo nyakara valo eoreg lancz. Ket kis pogacha arany. Egj kis 
scatulaba openz. Egj darab unicornis szarwa. Egj aczel pechet nyomo. Mas, fekete beorrel 
boritott ladaba egj ezewsteos both. Tizenkilencz darwzall tall, feyer. Negy fodor possony 
syweg. Ket papwch. Egj hozzw chwchos fedeles kwpa. Ket fek, rez boglarosok. Egj lora valo 
czapa zerzam, zeold. Egj nest kapa, egj darab zederyes kamoka. Egj postakewrt. Egj zederyes 
czapa fek, ezewsteos zabolajw, aranyas boglarw. Egj hozzw kesken ladaba: hat darab teoreok 
lo eolteozet, ket teoreok nyereg kapa, ket bokor ezewsteos kengjel vas. Egj zederyes aranyas 
fek, ezewsteos a zabolaya. egy ezewsteos fek agy zabolastwl. Portarol hozott egy ezewsteos 
aranyas fek agy fekemleosteol, zigyeleosteol, az farmentringe nem ezewsteos, naranch szi-
new. Mas, Portarol hozott ezewsteos, aranyozott fek zabolastwl, zygyeleosteol, farmentringe 
ezewstetlen veres czapa. Harmadik fek agy ezewsteos, szigyeleoje, farmentringje fekemleo 
nelkewl, weress czapa. Negjedik, Portarol hozott ezewsteos fek agy, zigyeleosteol, farment-
ringesteol. Sarga czapa vagion harom czaprag. Negj weress chwtar. Egj scarlat weress nye-
reg, az pey loye, ezewsteos kengjel vassa, ket heweder benne. Mas granat nyereg ezewsteos 
kengjelvasa. Harmadik granat nyereg ezewsteos kengjelwasa. Negjedik granat nyereg, onos 
a kengjel wasa. Eoteodik, veress scarlat nyereg. Hatodik, granat nyereg, onos a kengjel wasa. 
Vagion het parazt nyereg, paripak nyerge. Egj weress pokroczba panczel wy, panczel keztjw, 
kewleon kewleon fele lozerzammal. Egj tarzeker fedel. Negj tatar pays. Harmadik fek agjnak 
chak az zabolaya, ezewsteos. Egj bokor onos kengjelwas. Harom kez iy tegzesteol. Az nagj 
szekrenben: egj feyer zeonyeg, eot hyttwan weress kamoka dolmany. Egj igen hyttwan diri-
bolt weress kamoka dolmany. Negj nwzt, egj sarga atlacz mente. Egj olah modra chinalt vont 
aranj mente. Azon forman chinalt, egj weress kamoka mente. Egj azzony embernek valo 

* Az eredeti szövegben, zárójelben: az kewlseo tarhazba
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haczoka weress aranyas barsonbol. Egj granat zoknya, ket veress kamoka zoknya. Egj 
chemelyet felseo rwha, mwzka modra chinalt. Egj wiselt felzer granat mente. Egj testzin 
aranyas atlacz rwha. Egj hitvan saya granat zinew nadrag. Egj mwzka pap eolteozeo kamoka 
keonteos. Egj viselt granat dolmany. Egj felzer scarlat mente, ket wy czaprag. Egj hyttwan 
pwskateoltes. Egj rokalab belles. Egj hyttwan zekfewzinew kamoka dolmany. Het wy fekagj, 
boglaros. Egj kek zederyes czapa zerzam. Ket ezewsteos hegjesteor. Ket sarga szigyeleo, az 
eggyknek farmentringje vagion. Egj veress czapa zigjeleo, farmentringos. Ugian azon ladaba 
vagion tizen harom papwch. Ket zyw heweder. Vagion het chizma, egj mwzka sarw. Egj 
hyttwan atlacz zwgor. Negj eoreg keppe. Egj salawary. Egjnehany darab scarlat, dirib darab 
saya. Egj feyer darab karasia, ket darab granat. Het turba. Ket ezewsteos panczel. Harom 
zattian. Eot bokor panczel keztjw. Egj wiragos atlacz, szederyes, zaz modra valo zoknya. 
Zeold czapa zigjeleo farmentringesteol, fekesteol. Ket feyer czapa zerzam, eggjk lekeoteo 
fek fekesteol. Vagion harom kez y tegzesteol. (IX. 205r–208r)

731. 1589. április 1. (f. III. p. festum Paschalis)
Gywlay Pál (g) főkamarás (supremus cubicularius) vallotta, hogy néhai Gyczy János (sp, m) 
erdélyi kormányzó (gubernator regni Transylvanici) javairól kevéssel halála előtt végrendel-
kezett, végrehajtókként pedig Somlyo-i Bathory Boldizsárt, Kereki-i Bochkay Istvánt, Ma-
roswywar-i Galffi  Jánost és Kowachoczy Farkas kancellárt (generosi, magnifi ci) jelölte ki, 
akik maguk közül Bochkay-t bízták meg a hátrahagyott javak kiadásával. Bochkay minden 
érdekelt félnek kiadta részét, majd az ingóságok javát, úgymint a Gyalw-i vár tárházában 
levő készpénzt, arany- és ezüstmarhákat, drága ruhákat, harci eszközöket, nemesi díszeket és 
házi ékességeket (vestes praetiosas, militaria instrumenta necnon nobilia ornamenta cum qui-
buslibet domesticis clenodiis) – a végrendelkező akarata szerint – Gywlay Pál kezéhez adta, 
hogy az a néhai kormányzó testvérbátyjának (fr. c. natu grandioris), néhai Gyczy Farkasnak 
(e) gyermekei: Ferenc, Kristóf, Péter (egregii) és Gywlay Pálné Gyczy Katalin (g), úgyszin-
tén Sibrik Péter között azokat ossza szét. Gywlay Pál ezen ingóságoknak a requisitorok által 
készített inventarium szerinti átvétele felől – a jelen lévő Gyczy Ferenc, Kristóf és Péter, il-
letve a távol lévő Gyczy Katalin és Sibrik Péter nevében – nyugtatja Bochkay Istvánt és a 
többi testamentáriust. (IX. 208r–208v)

732. 1589. április 7–11. között (f. […] p. Quasimodo)
Erche-i néhai Toldalaghy Balázs (e) fi a: György (n), minthogy teljeskorúságát (perfectam 
aetatem), azaz 24. életévét még nem töltötte be, általa és atyja által kötött minden szerződését 
és bevallását visszavonja, az ezekről kelt okleveleket pedig érvényteleneknek nyilvánítja. 
(F15/64)

733. 1589. április 12. (sab. a. Miseric.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy ez ügyben a vajda által a kúriából kikül-
dött megbízottak (commissariorum videlicet in causa infrascripta ab eodem illustrissimo 
principe de curia ipsius missorum), úgymint Doboca vármegye ispánja: Zentelke-i Banffi lo-
sonczy Farkas és az erdélyi tizedek arendatora: Sombory László tanácsurak (magnifi ci) kéré-
sére társaik, Coloswar-i Márton és György deák április 12-én kiszálltak Gyalw várához, ahol 
az említett tanácsurak – Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda nevében – ama 32 000 
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Ft-ból, mely összegen Gyalw vára és tartománya néhai Gyczy János (sp, m) erdélyi kor-
mányzónál volt lekötve, 16 000 Ft-ot e jószágok visszaváltásáért átadtak néhai Gyczy Farkas 
(e) fi ai: Ferenc, Kristóf és Péter (egregii), leánya: Gywlay Pálné Katalin (g), valamint Sibrik 
Péter, az említett gubernator unokaöccsei (nepotibus) gondviselőjének (curatori) Gywlay Pál 
(g) vajdai főkamarásnak (supremus cubicularius). Gywlay, valamint Gyczy Ferenc, Kristóf, 
Péter és az ugyanott jelen levő Sibrik Péter az összeg fele részét, úgymint 16 000 magyar Ft-
ot kezükhöz vették, és efelől nyugtatták a vajdát. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollum kiszakadt 221v–222r lapja.

734. 1589. április 12. (sab. a. Miseric.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Kispetri-i Bwda János (n) és felesége: 
Kazta Sára (n) kérésére kiszállt közülük György deák és Coloswar-i Balasffi  Ambrus Mészá-
ros (Lanius), másként Kerekes Jánosnak (c) a Coloswar-i Zena ucza-ban levő házához, ahol 
számba vették és összeírták a nevezett Kazta Sára testvérbátyja (fr. cout. natu maioris): 
Kispetri-i néhai Kazta András (e) megőrzés végett letett javait. Mészáros János házában Kaz-
ta Andrásnak két ládáját találták: egy nagyobb, új kétsinges (cista… maior nova bicubitalis) 
ládát, melyben egy köpenyre való, granat-nak nevezett violaszínű posztó volt (pannus viola-
cei coloris granatus dictus pro uno pallio suffi ciens), és egy kisebb, régi egysinges (cista 
minor et vetus longitudinis unius ulnae) vasalt ládát, melyben öt, egyenként 100 Ft-tal teli 
pénzeszsák volt. E javakat Mészáros János átadta Kazta Sárának, aki nyugtatta az átvétel 
felől, és kötelezettséget vállalt arra, hogy Mészárost és utódait saját költségén megvédelmezi 
a háborgatókkal, különösen előző férjétől, Kispetri-i néhai Tarchay Lászlótól (e) született 
leányaival: Borbálával és Annával (nobiles), illetve jelenlegi férjétől született leányaival: 
Bwda Katalinnal és Krisztinával szemben, akiknek terheit magára vette. (IX. 216r–216v)

735. 1589. április 18. (in oppido Gyalw, XVIII. Aprilis)
Gereomonostor-i Kabos Tamás, Colos vármegye szolgabírája, Soma-i Lukács, Sigmond Ba-
lázs, Nagy Gergely, Syroki Mátyás, Zwchak-i Beke János, Feyer János, Paztor András, Be-
reczkneki István és Wybwda-i Feyer Tamás (egregii, nobiles) fogott bírák oklevele a férje 
által házasságtörés miatt fogságba vetett asszony, Istwanffi  Judit szabadon bocsátásának fel-
tételeiről. (F15/63)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1589. május 13-i oklevelében (739. sz.).

736. 1589. április 25. (in oppido Thorda, XXV. Aprilis)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda tekintettel arra, hogy nagybátyja: néhai István 
lengyel király hűséges szolgálataik jutalmaként Somlyo mezővárosának lakosait már mente-
sítette az általuk saját igásállataikkal és szekereikkel Erdélyből (ex hoc regno nostro Transil-
vaniae) kivitt só után fi zetendő harmincad alól, továbbá minthogy a mezőváros elődjeinek és 
családjának székhelye és régi lakóhelye (locus iste maiorum nostrorum familiaeque nostrae 
Bathoreae sedes et antiquum domicilium fuerit), megőrzi őket e kiváltságukban, illetőleg azt 
kibővíti úgy, hogy nemcsak a só, hanem az igásmarhák, vágóbarmok és minden más portéka 
harmincad- és vámmentes kivitelét engedélyezi (non tamen ratione salium, sed et jumento-
rum etiam et omnis generis pecorum aliarumque universarum rerum… quas ex hoc regno 
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nostro Transilvaniae eduxerint, ab omni tricesimae theloneique solutione exempti prorsus 
sint et supportati). Utasítja erdélyi és partiumi harmincadosait és vámszedőit e mentesség 
tiszteletben tartására. (XXV. 42r–43r)
Ái I. Rákóczi György 1635. december 31-én kelt oklevelében, amely szerint pergamenre írt eredetijét a vajda vörös 
viaszba nyomott pecsétje és aláírása, továbbá Kovacsóczi Farkas kancellár kézjegye erősítette meg.

737. 1589. április 28. (f. II. a. Phil. et Jac.)
A kolozsmonostori requisitorok Zy[lah]-i Kwpas Lászlónak [feleségétől, bizonyos nemes 
leányától]: Zeoch […]-től született leánya: Anna életkorát – Zy[…]-i György deák kérésére 
– három és fél évre becsülik. (IX. 246r)
A bejegyzés fele része leszakadt. A hátlapján: 1589 Revisio aetatis fi liae Ladislai Kwpas Zilahiensis.

738. 1589. május 6. (f. III. p. dom. Rogat.)
Coloswar-i Lőrinc másként Osvator deák (h) és felesége: Gerendi Sára (h) vallották, hogy 
Lőrinc deákot a Coloswar-i Zegedi Gáspár (n, c) által indított perben elmarasztalták, amiért 
127 Ft készpénzzel maradt adósa Zegedinek, az összeget pedig – a város törvénye szerint (de 
jure civitatis) – 15 napon belül kell törlesztenie. Zegedi Gáspár azonban keresztényi szeretet-
ből a mai naptól számított egy év haladékot ad Lőrinc deáknak tartozása visszafi zetésére, aki 
így 1590-ben ugyanezen a napon kell kezéhez adja az említett 127 Ft-ot, ellenkező esetben 
Zegedi a Coloswar-i Thorda ucza-ban, Keomyes Ferenc és néhai Zabo Márton (circumspecti) 
épületeinek szomszédságában levő házából a zálogösszeg erejéig becsű szerinti részt foglal-
hat magának. Végül, ha hitelezői közül valaki keresné tartozásait Lőrinc deákon – amit 
Lőrinc deák a hiteleshelyen tagadott –, akkor Zegedi az összes hitelező előtt az említett házba 
magát ellentmondás fi gyelembe vétele nélkül bevezettetheti. (IX. 230r–230v)

739. 1589. május 13. (f. III. a. Pentec.)
Kemer-i Kemery István (e) – testvérhúga (s. natu minoris): Istwanffi  Judit (n) nevében is – 
tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt napokban Gyalw-i Zigethy György (e) deák feleségét, az 
említett Istwanffi  Juditot házasságtörés vádjával fogságba vetette, majd némely nemes és 
nemtelen ülnökeivel halálra ítéltette, de harmadnapra, tehát a fővesztéssel járó ítélet végre-
hajtásának napján, a bírák [1589.] április 18-án kelt oklevelébe (735. sz.) foglalt feltételek 
szerint, életének megkegyelmezett. Judit asszony viszont nemesi jogai sérelmére azért fogad-
ta el az oklevélbe foglaltakat, mert élete veszélyben forgott, most pedig a veszély elmúltával 
Kemery István útján az említett oklevélben tett ígéreteit visszavonja, azt minden pontjában 
érvényteleníti és semmisnek nyilvánítja. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollumból kiszakadt 224r–224v lapok.

740. 1589. május 13. (f. III. a. Pentec.)
Coloswar-i néhai Medwes Pál (c) leánya: Anna Coloswar-on, a Monostor ucza-ban, Bornem-
izza Benedek (c), illetve Balázs szűcs (pellio) özvegye: Anna (h) épületeinek szomszédságá-
ban levő atyai házból az őt megillető részt haszonvételeivel és tartozékaival, úgymint a sző-
lőkkel, szántóföldekkel és házi ékességeivel együtt 50 magyar Ft-ért örök áron eladja Ovary 
Péter (hon) Czege-i papnak (pastor) és feleségének, Medwes Orsolyának úgy, hogy a vétel-
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árat Ovary három éven belül tartozik törleszteni, miután Medwes Anna [a konvent előtt] az 
atyai javakból magát kielégítettnek nyilvánítja. (IX. 210r–210v)

741. 1589. május 14. (f. IV. a. Pentec.)
Rwzka-i Dobo Ferenc (m) feleségének: Kerecheny Juditnak (g, m) a Vech várához tartozó 
Bathos szász mezővárosban (oppido Saxonicali) és tartozékaiban állított offi ciálisa: Thimar 
Pál (n) vallja, hogy az elmúlt években mostohafi a (privignum suum), Bathos-i néhai Boorboz 
(d) fi a: Boorboz János (pr), hogy a szabómesterséget kitanulhassa, Beszterce (Bistricia) vá-
rosának szabócéhében inasként (pro tirone seu parvulo) az ott lakó Márton szabóhoz (c) 
szegődött. Ez utóbbi azzal a feltétellel fogadta magához, hogy Thimar Pál a jobbágyság alól 
felszabadítja, amiről ő akkor kötelezvényt is adott. Ezért Thimar, miután Vech vára udvarbí-
róját, Zekula-i Racz Jánost (e) is rábírta, hogy – joghatóságából kifolyólag – tegyen ígéretet 
a felszabadításra (qui etiam Joannes Racz pro sua, qua fungeretur, authoritate et jurisditione 
promisisset prelibatum Joannem Boorboz mannumitti), nevezett mostohafi át és utódait örök-
re szólóan mentesíti a jobbágyi szolgálatok alól, és megengedi szabad költözését. (IX. 214v)

742. 1589. május 15. (f. V. a. Pentec.)
Néhai Gyczy Farkas (e) fi ai: Ferenc, Kristóf és Péter vallották, hogy nagybátyjuk (fr. p): né-
hai Gyczy János (sp, m) erdélyi kormányzó hűséges szolgálataiért végrendeletével Gyalw 
vára udvarbírájának: Almassy Albertnek (e) hagyott Farnas-on négy népes jobbágytelket, 
továbbá Mátyás deák (h), illetve néhai Zakach János (pr) özvegyének: Mártának házát, úgy-
szintén Alsofewld-i (Colos vm) birtokrészén két lakott telket. A nagybátyjuk által szerzett 
Farnas egészbirtok és az Alsofewld-i részjószág első adomány és iktatás jogán rájuk háram-
lott (jure primariae donationis et statutionis per prefatum dominum gubernatorem eorundem 
bonorum inventorem in ipsos fatentes directe sint devolutae), de tekintettel a kormányzó 
végrendeletére, úgyszintén a nevezett Almassy Albertnek irántuk a kormányzó hátrahagyott 
ingóságainak védelmében és megőrzésében, valamint vendégszeretetével és jóindulatával is 
tanúsított szolgálataiért, az említett hat jobbágytelek és házak helyett haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal együtt Alsofewld-ön nyolc más népes jobbágytelket adományoznak örökösen, 
minthogy azoknak – egy településen belül egymással határosak lévén (in una eademque pos-
sessione conjunctim habitae) – Almassy inkább hasznát veheti. A Kozma Ioan, Moldowa 
Ioan, Sandor Simion, id. Kozta Petru, Doma Petru, Szerze Ioan, Szerze Ştefan és Chizar 
Anton (providi) által lakott jobbágytelekkel Almassy megélegedett, és cserében Gyczy Fe-
renc, Kristóf és Péter kezéhez engedte a végrendeletileg reá hagyott Farnas-i és Alsofewld-i 
jószágokat. Almassy utódok nélküli halála esetére a nevezett jobbágytelkeket 300 magyar 
Ft-on atyafi ainak kötheti le, akiktől az említett Gyczyek azokat csak ezen összeg lefi zetésével 
válthatják vissza. (IX. 225v–226v)
Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 1101. sz.

743. 1589. május 18. (in Pentec.)
Néhai Gyczy Farkas (e) gyermekei: Ferenc, Kristóf, Péter (egregii), valamint Gywlay Pál (g) 
főkamarás (supremus cubicularius) felesége: Gyczy Katalin vallották, hogy egyezséget kö-
töttek és egymás között felosztották nagybátyjuk (fr. p): néhai Gyczy János (m) erdélyi kor-
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mányzó (gubernator regni Transylvanici) testamentum nélkül hátrahagyott (intestato relicta) 
azon ingóságait, úgymint az arany- és ezüstmarhákat, készpénzt, drága ruhákat, harci eszkö-
zöket és barmokat, melyek részben Gyalw várában, részben máshol maradtak, de vér szerint 
(jure sangvinis) őket illetik meg. Ugyanakkor kijelentik, hogy a Gywlay Pál gondviselése 
(curatore) alatt kezelt fenti javak felosztását mindannyian megtartják és örökérvényűnek te-
kintik. (IX. 225r)

744. 1589. május 18. (in Pentec.)
Gyczy Ferenc (e) nyugtatja sógorát (affi nis) és gondviselőjét (curator), Gywlay Pál (g) főka-
marást (supremus cubicularius) afelől, hogy a nagybátyja (fr. p): néhai Gyczy János (sp, m) 
erdélyi kormányzó (gubernator regni Transylvanici) által Gyalw várának és tartományának 
inskripciós összegéből (ex integra summa pecuniariae inscriptionis) végrendeletében ráha-
gyott 2000 Ft fele részét, tehát 1000 Ft készpénzt, továbbá a testamentum nélkül hátrahagyott 
(intestato relictis) ingóságokból, úgymint az arany- és ezüstmarhákból, készpénzből, drága 
ruhákból, harci eszközökből és barmokból őt megillető részt – a testvéreivel (fr. cout): Gyczy 
Kristóffal, Péterrel és Gywlay Pálné Gyczy Katalinnal (g) tett osztály szerint – hiánytalanul 
kézhez vette. (IX. 225v)

745. 1589. május 20. (f. III. p. Pentec.)
Zylwas-i Keczeleczky Imre (e) Thorda vármegyei ispán fi a: Péter (e) – kiskorú testvéröccse 
(fr. cout. natu minoris): Imre (n) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt napokban ő, 
apja, valamint Keczeleczky Boldizsár nevű bátyja nemzetségük által régóta birtokolt Lupsa-i 
(Thorda vm) birtokrészüket meggondolatlanul örökösen Gywlay Pál főkamarásnak (cubicu-
lario supremo) és testvérének (fr. c): Jánosnak (egregiis) vallották. Ezért e bevallást, illetve 
szerződést visszavonja és érvényteleníti, Gyulay Pálnak és Jánosnak iktatását pedig tiltja. 
(F15/64)
A dátum mellett: Descripsi. Vélhetően a IX. protocollum elkallódott 231. lapja.

746. 1589. május 22. (f. V. p. Pentec.)
Colosvar-i Daroczy Pál (c) servitora, Des-i Horwath Miklós (c) ifjú fi a: István, mivel nincs 
pénze, ezért minden perében, de különösen abban, melyet a kisebb kancellária íródeákjával, 
Pathay Mátéval (n) és Lőrinc deák Des mezővárosi (in cottu Zolnok Interiori) esküdt polgár-
ral a nevezett mezőváros határában, a Cicz nevű szőlőhegy oldalában (in latere promontorii 
vinearum), illetőleg annak végében, a szőlők alatt, Polyak Simon és néhai Pathay Lőrinc 
(circumspecti) szántóföldjei szomszédságában fekvő szántóföld okán folytat, tekintettel 
atyafi ságára és jóindulatára Des-i Márton, másként Barbely deákot (c) teljhatalmú ügyvédjé-
nek (plenipotentem procuratorem) fogadja, és felhatalmazza, hogy a per végéig más ügyvé-
deket is állíthasson vagy visszahívhasson. Ha a nevezett szántóföldet Márton deák visszasze-
rezné, azt Horwath István tetszése szerinti ideig bírhatja és művelheti. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollum 232r–232v lapjai.

747. 1589. május 24. (sab. a. Trinit.)
ZentEgyed-i Somlay Gergely (e) fi scalis directornak feleségétől, Vas Ágnestől (g) született 
leánya, Zamosfalva-i Mykola Pál (e) felesége: Zentegyedy Borbála (g) – anyja nevében is – 
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tiltakozik amiatt, hogy miután Gyulafehérváron (Albae Juliae) március 15-én (sab. p. dom. 
Letare) nevezett apja, Somlay Gergely felesége nevében néhai Czyany Lőrinc (e) Felseo- és 
Also Jarra-i (Torda vm) javainak felosztásáról egyezséget kötött Also Jara-i Bagamery 
Györg gyel (e), az osztály elvégzésére akkor kijelölt időpontban sem Somlay, sem felesége 
nem jelenhetett meg, ezért oda említett vejüket, Mykola Pált küldték, aki viszont fi gyelmet-
lenségből és ügyetlenségből (ex inadvertentia et simplicitate sua) az osztályt leszármazásuk 
és öröklési rendjük szerint nem tudta elvégezni (modum et formam divisionis juxta genealo-
giam et successionem ipsorum protestantium bono modo minime scivisset), és így azt Ba-
gamery György jogaik sérelmével hajtotta végre. Mindezért a nevezett osztályt anyja nevé-
ben is visszavonja és érvényteleníti, kijelentve, hogy azzal nem kívánnak élni, és más úton 
fogják igazukat keresni. (IX. 200r)

748. [1589.] május 26. (f. II. p. Urbani papae)
Tharnocz-i néhai Somogi Lukács (pr) fi a: Somogi másként Tharnoczy Mihály (pr) Debre-
cin-i lakos – felesége és gyermekei terhét magára véve – vallotta, hogy nem várhat osztályt 
néhai leánytestvére (s. cout), Coloswar-on lakó Thekes Imre (c) felesége: Somogi Dorottya 
(h) harmadrészéből (ex parte tertialitatis), minthogy Thekesnek az asszonytól egy Kelemen 
nevű fi úgyermeke maradt. Mindazonáltal Thekes Imre tekintettel az atyafi ságra és nevezett 
Mihály szegénységére, a harmadrész fejében 15 Ft-ot adott, mely összeget átvéve Mihály 
kötelezte magát, hogy a gyermek halála esetén sem kér részt vagy osztályt Dorottya asszony 
harmadrészéből, és amiatt sem Thekest, sem örököseit nem fogja háborgatni. (F15/63)
Bizonyára a IX. protocollum elkallódott 232v lapja. Évi keltezését az előtte levő bejegyzés dátuma valószínűsíti.

749. 1589. június 1. (Albae Juliae, I. Junii)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda, miután jóváhagyta az ország korábbi fejedelmei-
nek ama intézkedését, mely szerint azok Colos mezőváros egyházának papjai (pastoribus) 
fi zetéseként (in sallarium) az ottani sóbányából évenként 800 kősót és a mezőváros tizedének 
negyedét rendelték, utasítja Colos-i sókamarását (camerarius salium): Kide-i Illyessy Gáspár 
(e, n) deákot e rendelkezés megtartására. (XVI. 159r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1613. április 24-én kelt oklevelében, amely szerint kettős ívpapírra írott eredetijét 
a vajda pecsétje és aláírása, továbbá Kovacsóczi Farkas kancellár kézjegye erősítette meg.

750. 1589. június 9. (f. II. p. Medardi ep.)
Greff, másként Szabó (Sartor) Márton (c) Coloswar-i lakos – törvényes gyámként Coloswar-i 
néhai Eller, másként Szabó (Sartor) György (c) árvája: Katalin nevében is – tiltakozik amiatt, 
hogy az elmúlt években rokona (fr), az említett Eller György Coloswar főterén, nyugat felől 
Márton deák requisitor (c), kelet felől Hozzw János (c) épületeinek szomszédságában levő 
kőházát elcserélte a jelenleg abban lakó (qui modo eandem incoleret) Hozzw Mártonnal (c), 
majd a cserét érvénytelenítették, ez ügyben a felek közötti per során kelt leveleket pedig 
Hozzw Márton széttépte (litteraeque caussales… per eundem Martinum Hozzw dilaniatae 
extitissent). Minthogy a ház elidegenítése tudta nélkül és kárára történt, az ügyben kelt 
egyezségeket visszavonja, és érvénytelennek nyilvánítja, ugyanakkor tiltja Hozzw Mártont a 
peres ház elfoglalásától, birtoklásától, építésétől, használatától és iktatásától, néhai Eller 
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György német hitelezőinek kielégítésétől (a satisfactione creditoribus Germanis), továbbá 
Coloswar városának Nadasteri nevű határrészén, a kis híd közelében (prope ponticulum), a 
Hiducza-ban – egyfelől Hozzw István szántóföldjének, másfelől bizonyos ároknak (fossae 
ibidem existentis) szomszédságában – levő szántóföld elfoglalásától, szántásától, vetésétől és 
hasznainak vételétől. (IX. 214r–214v)

751. 1589. június 13. (in Anthonii conf.)
Mogyoro-i néhai Banffi  Miklósnak (e) feleségétől, néhai Lepseny Annától (g) született leá-
nya, Zabad-i Zelemery Péter (e) felesége: Banffi  Margit (g) a Swki háznak nevezett ama 
kőházból (domo lapidea Swkiensium appellata), amely Coloswar-on a Közép utcában (platea 
media), keletről néhai Eottwes Orbán (c), nyugat felől […] József épületeinek szomszédsá-
gában van, saját részét szavatosság vállalása mellett 600 magyar Ft-ért örök jogon eladja 
Zentpal-i Zentpali Jánosnak (e) és feleségének, saját testvérének (s. c): Banffy Annának (g), 
valamint örököseiknek. (IX. 239v–240r)

752. 1589. június 22. (dom. a. Nat. Ioan. bapt.)
Thamasfalvy Miklós (e) familiárisa: Zakal János (n) – felesége […] nevében – tiltakozik 
amiatt, hogy a Zwchyak-i More család tagjai (nobilibus ex familia More de Zwchyak) nem 
tették le a hiteleshelyen azt az összeget, melynek átadására bizonyos kötés terhe alatt kötele-
zettséget vállaltak. (IX. 218v)
Áthúzott signatura. A lapszélen: Cassatae.

753. 1589. június 26. (f. V. p. Nat. Ioan. bapt.)
Band-i néhai Saffarith Péter fi a: György (egregii) visszavonja és érvényteleníti azt a requisi-
torok előtt tett 1589. március 26-i bevallását (728. sz.), melyet nagybányai (de Rivulis Domi-
narum) Zegedi Ferenc (e) és felesége: Saffarith Krisztina, valamint Teowiss-i néhai Pap 
György (e) özvegye: Sapharit Sára (generosae) javára tett bizonyos Band-i birtokrészekről és 
az ugyanott, úgyszintén Gerebenies (Maros sz) határában levő halastavakról. (F15/63)
Valószínűleg a IX. protocollum 224v lapja.

754. 1589. június 27. (f. VI. p. Nat. Ioan. bapt.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy a Des-i kamara praefectusa: Keobleos-i 
Theke Ferenc, Keobleos-i Theke Tamás, valamint Solyomkeo-i Menyhar Gáspár és Szerafi n 
(egregii) kérésére június 25-én (f. IV. p. Nat. Ioan. bapt.) kiszállt közülük Koloswar-i György 
és Balasffi  Ambrus (nobiles, collegas nostros conventuales) a nevezett Menyhar Gáspár So-
lyomko-i (Doboca vm) nemesi udvarházához, és felvették egyfelől az ágyában betegen fekvő 
Gáspár, valamint Menyhar Szerafi n, másfelől Theke Ferenc és Tamás bevallását, akik Theke 
Gáspár és György nevű testvéreik (fr. cout) terheit is magukra vették. Eszerint a felek fi ágon 
való magszakadásuk esetére kölcsönösen örököseiknek nyilvánítják egymást Erdélyben levő 
minden ősi jogukban és részbirtokukban, részint tekintettel a mai emberek telhetetlenségére 
mások birtokainak megkaparintásában, részint fi gyelembe véve, hogy a Theke nemzetség, 
valamint a Menyhar nemzetség ugyanazon őstől, nevezetesen néhai Theke Mihálytól (e) 
származik, amint ez mindkét fél okleveleiből kiderült. Amíg élnek, egyik fél sem idegeníthe-
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ti el jószágait a másik tudta és beleegyezése nélkül, csak súlyos betegség vagy halálos ve-
szély (capitalis periclitatio) esetén, de ekkor is köteles lesz előbb erről értesíteni a másik felet, 
amely e jószágot – jogos örökösként – minden vásárló előtt magához válthatja. (F15/63–64)
A protocollumtöredékek között fellelhető, több helyen az olvashatatlanságig kifakult bejegyzés. Vélhetően a IX. 
jegyzőkönyv elkallódott 233v–234v lapjai. — 1628. évi ái-a: Bánffy cs. lt., 1. sorozat, nr. 132.

755. 1589. június 27. (f. VI. p. Nat. Ioan. bapt.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy a Des-i kamara praefectusának: Keobleos-i 
Theke Ferencnek, Keobleos-i Theke Tamásnak, valamint Solyomkeo-i Menyhar Gáspárnak és 
Szerafi nnak (egregii) kérésére június 25-én (f. IV. p. Nat. Ioan. bapt.) kiszállt közülük György 
deák és Coloswar-i Balasffi  Ambrus (nobiles) a nevezett Menyhar Gáspár Solyomkeo-n (Do-
boca vm) levő nemesi udvarházához, ahol felvették Menyhar Szerafi n tiltakozását. Az elmúlt 
években Gereomonostra-i Ebeny Gábor (e) javára két bevallást is tett: az elsőt Zentgeorgy-i 
Makray Bertalan, Bodo Máté (egregii) Gerla-i offi ciális és más bírák előtt Solyomkeo, Uy-
falw, Kowachi és Szentkatholna (Doboca vm) birtokbeli saját részeiről, a másodikat pedig 
idén, Kerchet-i Varffalwy István, Zelechke-i Banrewy János, Trombitas Benedek, Walazwthy 
Mátyás számtartó (rationista), továbbá Egyhazfalwa-i Pribek János és Zeplak-i Zeplaki István 
(egregii, nobiles), Wywar várának zsoldosai (stipendiariis) előtt azokról a Solyomkeo, Uy-
falw, Kowachi, Zentkatolna, Fodorhaza, Zotelke, Nagyeoskeoleo és Eordeogkereztwr (Dobo-
ca vm) birtokbeli részekről, melyek Menyhar Gáspár magszakadásával reá szállnának. Mint-
hogy e bevallásait mind az ő, mind az említett nemzetségi atyafi ai Menyhar Gáspár, Theke 
Ferenc és Tamás, valamint atyafi aik – fi ágon való magvaszakadtával jogos örökösei – jogai-
nak sérelmére tette, azokat visszavonja és semmisnek nyilvánítja. (IX. 212v–213r)

756. 1589. június 27. (f. VI. p. Nat. Ioan. bapt.)
Magyar Peterd-i néhai Lugassy Máté (e) fi ai: Miklós, János és Máté, valamint özvegye: Hoz-
zwazay Anna (g), hogy visszaválthassák ama Berkes-i (Thorda vm) népes jobbágytelkeiket, 
melyeket az elmúlt évben Lugassy Miklós kötött le Rakos-i Varffalwy Miklósnál (e), a Bol-
docz-i jószágot és nemesi kúriát (curia nobilitaria), valamint Mezeoolahchan-ban (Thorda 
vm) levő négy pusztatelket haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt – a Lugassy János által 
felvett hat Ft mellett a bevallók által a hiteleshelyen korábban, több ízben kézhez kapott – 
192 Ft-on zálogba vetik Coloswar-i Zegedi Gáspárnak (n, c), kikötve, hogy jószágaikat ők és 
utódaik csak Szt. György-napja előtt válthatják vissza úgy, hogy vetéseit és allodiumait Ze-
gedi megtarthatja, a részbirtokok építésére fordított költségeit pedig megtérítik. A bevallók 
ezenfelül vállalták, hogy a Mezeoolahchan-i négy pusztatelekre a négy jobbágyot visszatele-
pítik, ha pedig Zegedi a birtok határában levő halastóhelyet megépítené, és abba halakat te-
lepítene, a halastavat csak a lehalászás után tartozik visszabocsátani. Ha Zegedit e jószágok-
ban nem tudnák megvédelmezni, akkor erdélyi birtokaikból ő egy vagy két alispán, illetve 
alszolgabíró útján – ellentmondás fi gyelembe vétele nélkül – örökbecsű szerinti részt foglal-
hat magának. A lekötött részbirtokok testvérének (fr. c): néhai Hozzwazay Gáspárnak (e) 
magtalan halálával háramlottak Anna asszonyra, majd zálogként Thorda-i néhai Lenart [?] 
Balázs (c) özvegyének: Magdolnának (h) kezéhez jutottak, akitől most váltották vissza az 
említett Zegedi Gáspár pénzén. (IX. 229r–230r)
Előfordul tartalmi átiratként is a kolozsmonostori requisitorok 1590. július 22-i oklevelében (805. sz.).
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757. 1589. június 30. (f. II. p. Petri et Pauli)
Somogy-i Ballos István (c) Coloswar-i lakos – atyafi ai, felesége és gyermekei terheit is ma-
gára véve – Coloswar-on a Farkas utcában (in vico Luporum), Boythos Boldizsár és Zabo 
János (h) épületeinek szomszédságában levő ama kőházát, mely idősebb néhai Kalmar János 
(c) birtokában volt, annak halála után viszont özvegyétől: Bwd[ai] Erzsébettől (h) férje adós-
ságai okán bizonyos fogott bírák által felbecsültették majd neki ítélték (jure mediante adiudi-
cata et per certos arbitros ad id delectos aestimata fuisset), szavatosság vállalása mellett 700 
magyar Ft-ért örök jogon eladja Coloswar-on lakó Vasarhely-i Bálint (e) deáknak, feleségé-
nek: Balasffy Annának és örököseiknek. (IX. 239r)

758. 1589. július 4. (f. VI. p. Visit. Mariae)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Somogy-i Ballos István és Balasffi  Ger-
gely Coloswar-i lakosok kérésére és azok kíséretében július 2-án (f. IV., seu in Visit. Mariae) 
kiszállt közülük György deák és Coloswar-i Balasffi  Ambrus (nobiles) Saard-i néhai Bwday 
Nagy Gergely (e) fi a: néhai Bwday István (e) leánya, néhai Haczoky Márton (e) özvegye, 
most Saard-i More István (e) felesége: Bwday Katalin (n) Sard-on levő nemesi udvarházá-
hoz, ahol Katalin asszony – korábbi férjétől született fi ai: Miklós, Zsigmond és hajadon leá-
nya: Zsófi a, úgyszintén többi atyafi a terhét is magára véve – vallotta, hogy miután a jelenleg 
Thorda mezővárosában lakó, de oda Saard-i birtokáról szökött örökös jobbágyát, Saard-i 
néhai Nehez Andras (pr) fi át: Nehez, másként Szabó (Sartor) Imrét (pr) a mezőváros bíráitól 
és esküdt polgáraitól vajdai mandatummal visszakérte, és Sard-i birtokrészére akarta vissza-
hozni, Trauzner Lukács (n), valamint az említett Ballos és Balasffi  közbenjárására, továbbá 
az általuk letett 45 magyar Ft-ért a nevezett Nehez Imrét és mindkét nembéli utódait, szava-
tosság vállalása mellett örök jogon felmenti a jobbágyi szolgálatok terhe alól, megengedve 
szabad költözését, és ha szükséges, Saard-ra való visszatérését. (IX. 213r–214r)

759. 1589. július 6. (dom. p. Visit. Mariae)
Egyrészt Coloswar-on lakó Chizar másként Veress Mihály (c), másrészt Coloswar-i néhai 
Geoch Borbély (Barbitonsor) Pál (c) özvegye: Borbála (h) és fi a: Geoch Pál kölcsönösen 
szavatosságot vállalva cserére lépnek. Borbála és fi a Colosmonostra (Colos vm) határában, a 
Hoya nevű hegyen – Barbely György, illetve néhai Daroczy Simon (pr) özvegye: Anna (h) 
szőlőinek szomszédságában – telepített szőlőjüket, határai szerint és szabadságaival együtt 
(cum iustis eiusdem vineae terminis et libertatibus) Chizar Mihálynak és örököseinek adják, 
amiért az Coloswar-nak a Keomal nevű szőlőhegye felső részén (in ordine superiori), Laka-
tos (Serarius) Péter és Zem[..]byro Mátyás özvegye szőlőinek szomszédságában telepített 
szőlőjét engedte át örökösen, szintén határai szerint és szabadságaival együtt. A csere előnyét 
Borbála asszony és fi a abban látta, hogy korábbi szőlőjük a várostól távol feküdt, és ezért azt 
Borbála koránál fogva már nem művelhette, ugyanakkor saját szőlőjük többet ért a Chizar 
Mihályénál, amiért az még 44 Ft-ot fi zetett – 10-et a hiteleshelyen, a többit már korábban –, 
mely összegből az asszony kifi zethette néhai férjének tartozásait. (F15/63)
Protocollumtöredék, valószínűleg a IX. kötet 242r–242v lapja.

1589. június 27. – 1589. július 6.
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760. 1589. július 8. (Nagybaniae, VIII. Iulii)
Herberstein-i Felizian báró (liber baro in Herberstein) tudtul adja, hogy két hónapja (ante 
bimestre) 200 magyar Ft-ot kapott a Keowar-i kapitánytól (m) Kakas István számlájára (ad 
rationem domini Stephani Kakas). Az összeget az elmúlt napokban kellett volna megadnia, 
de a nevezett Kakas István [vajdai] ítélőszéki ülnökkel olyan egyezséget kötött, mely szerint 
tartozását szeptember 29-ig (ad festum divi Michaelis) lesz köteles visszafi zetni a kapitány-
nak vagy Kakasnak. Levelét aláírásával és pecsétjével erősíti meg. (X. 80r)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1592. április 13-án kelt oklevelében, amely szerint eredetijét a báró vörös pecsét-
je és aláírása erősítette meg. A bejegyzés azonos szövegű másolata: X. 119v.

761. 1589. július 9. (Nagybanyae)
Herberstein-i Felizian báró (liber baro in Herberstein) elismeri, hogy [a vajdai] ítélőszék ül-
nökének: Kakas Istvánnak (e) 1300 magyar Ft-tal tartozik, most pedig újabb 1000 magyar 
Ft-ot kölcsönöz a vajda bányáinak [művelésére] is, mely összegért ugyanannyi tallért decem-
ber 25-én (ad festum proximum Nat. dom.) Nagybanya-n ígér visszafi zetni a vajda Keowar-i 
kapitányának: Szent Benedek-i Keresztwry Kristófnak (g, e), ellenkező esetben Keresztwry 
vagy örökösei az összeg kétszeresét, vagyis 2000 tallért vehetnek meg rajta. Levelét aláírásá-
val és pecsétjével erősíti meg. (X. 80v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1592. április 13-án kelt oklevelében, amely szerint eredetijét a báró vörös pecsét-
je és aláírása erősítette meg. A bejegyzés töredékes szövege megtalálható a 119v-on is.

762. [1589. július 18. előtt]
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda tanúvallatást rendel el Palottka-i Orros Kelemen 
és Márton (nobiles) érdekében. (IX. 227v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1589. július 18-án kelt oklevelében (763. sz.). A jegyzőkönyvbe csak a parancs-
levél kezdő szavait vezették be.

763. 1589. július 18. (f. VI. p. Divis. ap.)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik, hogy Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda 
parancslevele (762. sz.) értelmében felvették az előttük megjelent tanúk vallomásait. Kal-
manchehy Gáspár (h) deák három éve, egy pénteki napon Keotelen-be ment „tehen barmot” 
hazahajtani, előtte pedig arra kérte Kelemen fi át: Orros Mártont, hogy mielőtt „az scholaba 
fel menne”, tíz és tizenegy óra között írja meg számára a lajstromot. Nem mondta azt neki, 
hogy éjjel tíz órakor menjen, sem hogy ott háljon, „mert en semmi gonozt hozzaya nem lat-
tam, sem hallottam”. Másnap, amikor hazajött, kérdezte Beke Györgytől, a tizedestől, hogy 
hol találták Orros Mártont, amikor bementek a házába, mire az azt válaszolta, hogy a „ladan 
fekzik vala”. „Mondek en, hattatok volna beket hat neky, io hellyen volt ott.” Coloswar-i 
Nagy Balázs (c) megerősítette Gáspár deák előbbi vallomását, de arra nem emlékezett, hogy 
utóbbi azt is mondta, hogy a ládán találták a legényt. Coloswar-i Balog György (h) szerint 
egyszer Gáspár deák áthívta őt és Orros Mártont házához. Mindketten átmentek, egy kupa 
bort megittak, majd „esmet bekewel altal menenk hazamhoz, mert en voltam Orros Marton-
nak gazdaya”. Ő akkor nem látta, hogy Orros vagy Kata asszony valami gonoszságot csele-
kedett volna. Egyszer viszont Ferenczy Kata jött házához, „hat ott jaczodoznak ketten Orros 
Marton es Ferenczi Kata, es megh dorgálám erette, mondám, hogy az en kenyeremet nem 
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ezy, ha teobzeor affele dolgot chelekzik, tekinche megh vén attiat, annyát, es az en hazamra 
ys ne hozzon kessebseget”, majd meghagyta a gazdasszonynak, „hogy megh mongya Feren-
czy Katanak, hogy teobbeol az en hazamhoz ne jeoyeon, mert ki rwgdosom az ayton, ha oda 
jeo, nem akarom, hogy az en hazamnal valamy kissebbség essék, annelkwll is szóba forog az 
azzony”. Ezek után Kata asszony többet nem jött házához. Végül Ferenczy Kata szolgálója 
(ancilla): Anna (h) vallotta, hogy Orros Márton azon az éjjelen, mikor elfogták, este jött hoz-
zájuk, harangozás után. A pitvarban találta, amikor megérkezett, az asszonya pedig hívta be, 
hogy egyen vele, de Márton „nem ehetik, mert chak akkor vachoralt volna, mindazaltal igen 
keweset ewek”. Ezután elkezdte a lajstromírást, amit „el wegeze, az utan az Lucretia eneket 
mind el olvasa… az gyortiat, ki igen kichin vala, az kemenczebe tewen be, ott alwtt az el, es 
lefekwenk”. Mártonnak a ládán vetettek ágyat, az asszony pedig a fi acskájával aludt, „azert 
semmi gonozt keozteok nem lattam sem akkor, sem az eleott”. Mikor már mind aludtak, ki-
áltott valaki. Beke György tizedes szólt be, mondván, „Kata azzony, Kata azzony, nysd megh 
az aytot”, mire az asszony ajtót nyitott, Beke pedig fegyveres kézzel bement, és megfogták 
Orros Mártont Kadar János prokátorral, Lakatos Jánossal, aki harmadmagával, szolgáival 
volt, és „az masik” Zabo György is ott volt. Később aztán sokan jöttek, úgymint Berekzazy 
Ezékiel, Teleki István, „az eorzeok is, Palastos Istwan is mind az utan jeottek”. (IX. 227v–229r)
A tanúvallomások magyar nyelvűek.

764. 1589. július 19. (sab. a. Mariae Magd.)
Feljegyzés arról, hogy Márton és György deák requisitorokat a [kolozsvári] bírók kiküldték, 
hogy szemrevételezzék ama szántóföldeket, melyeket Monastor lakosai Coloswar határában, 
az akasztófán túl felszántottak. Kiszállva látták, hogy a Coloswar-i határból azok egy részt 
felszántottak, illetve búzával és zabbal bevetettek egészen a közös akasztófáig, mely mindkét 
település határában van (ad medietatem loci patibuli communis, qui in termino utriusque di-
citur esse). (IX. 239v)
Kivonatos bejegyzés.

765. 1589. július 20. (in Alba Iulia, XX. Julii)
Somlio-i Bathory Zsigmond a Colosvar-on lakó ama mesterek panaszából, akik ónozott pléh-
ből készítenek tölcséreket, edényeket és más műveket (universi artifi ces in civitate nostra 
Colosvariensi commorantes, qui infundibula aliasque operas et vascula ex bracteis stanno 
illitis… confi ciunt), arról értesült, hogy miután ők az országba behozott pléh után harminca-
dot fi zettek, az abból eladásra készített különféle termékeik okán is harmincadot követelnek 
rajtuk (ratione bractearum earundem, quae aliunde in hoc Regnum advehuntur, tricesimam 
tempore allationis earum in rationem nostram persolverint, ubi in hoc Regno per ipsos ma-
gistros in diversos usus transformatae et elaboratae fuerint, easque si venum exponere volue-
rint, alia rursus tricesimae exactione graventur). Minthogy szokatlan és jogtalan a harmincad 
kétszeri beszedése, az országba való behozatalkor fi zetendő harmincadot megtartva a neve-
zett mestereket felmenti a pléhekből készített tölcséreik és egyéb műveik után fi zetendő har-
mincad alól. Utasítja harmincadosait e mentesség szigorú megtartására. (XXVIII. 122v–123r)
A kolozsmonostori requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1637-ből a Colosvar-i Teolczeres Tamás által bemuta-
tott, kettős ívpapírra írt pátens eredetiről, melyet a vajda aláírása és vörös pecsétje erősített meg.

1589. július 8. – 1589. július 20.
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766. 1589. július 20. (dom. a. Mariae Magd.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy megjelentek előttük egyfelől Igiarto Mi-
hály (c) Coloswar-i esküdt polgár és vajdai aranykamarás (auri camerarius), másfelől veje 
(genero): Coloswar-i Bachy János, és miután bemutatták a nevezett Bachy saját kezűleg írott 
kötelezvényét és nyugtáját (689. sz.) (syngrapham seu litteras obligatorias et quietantio-
nales), melyet nevezett apósa (socero) részére állított ki, kérték annak átírását. Ezek után 
Bachy János bevallást tett arról, hogy apósától újabb 140 Ft-ot kapott. (IX. 227r–227v)

767. 1589. július 25. (in Jacobi)
Zwchak-i [!] Kendi Sándor (m) familiárisa: Szwchak-i Thomory István (e) szeptember 8-ig 
(usque festum Nat. Mariae) 17 Ft-ot adott kölcsön Magiar Reod-i néhai idősebb Cheh István 
özvegyének: Zwchaki Erzsébetnek (n). Ha Thomory az összeget nem kapja vissza határidőre, 
akkor az asszony Szwchak-i jobbágyai közül egyet magának foglalhat, és kezénél tarthat a 
kölcsön törlesztéséig. Az asszony ugyanakkor a Szwtsak-i erdejéből négy Ft-ot érő épületfát 
(sylvam pro structuris) is adott Thomory-nak. (IX. 239v)
Kivonatos bejegyzés.

768. 1589. augusztus 11. (f. II. p. Laurentii mart.)
Ha[rok]lyan-i néhai Marssay László fi ai: László és bátyja (fr. natu grandior): Lőrinc (egregii) 
kiegyeznek osztatlan jószágaikról, minthogy említett Lőrinc idegen földön katonáskodva tö-
rök fogságba esett (Laurentius… peregre militans in Turcicam captivitatem incidisset), és 
kiváltásáért arra kényszerültek, hogy ősi javaikat zálogba vessék. Eszerint Lőrinc Czeczke és 
Keoallya (Bihor vm) birtokbeli részeiket feje megváltásáért bárkinek szabadon lekötheti, de 
ha azokat nem tudná visszaváltani, akkor László a Zent/Szent Janos-i (Bihor vm) birtokré-
szüket magának foglalhatja, és annak hasznait veheti. Ha Lőrinc – az említett okból – az 
előbbiek mellett a Szent Janos-i jószágot is le akarná kötni, az a zálogosítás érvénytelen le-
gyen, és László a Zent Janos-i birtokrészt bárki kezéből magának ellentmondás nélkül visz-
szafoglalhatja. Végül kikötik, hogy mihelyt Lőrinc a Czeczke-i és Keoallya-i birtokrészeket 
visszaváltja, jószágaikat közösen felosztják. (IX. 240r–240v)
Eredetije: Ugray-Bölöni cs. lt., nr. 22., f. 23.

769. 1589. augusztus 19. (f. III. a. Stephani reg.)
Haroklyan-i néhai Marssay László fi a: Lőrinc (e) – testvéröccse (fr. cout. natu junioris): 
László terhét is magára véve –, minthogy török fogságba esett, és csak akkor válthatja ki 
magát, ha testvérével közös, osztatlan ősi jószágaiból bizonyos részt zálogba vet (in Turci-
cam incidisset captivitatem, ibique suam pactationem solvendo non esset, nisi certa quaedam 
bona sua avitica… sibi cum dicto fratre suo Ladislao communes et indivisas pro capitis sui 
redemtione… titulo pignoris alicui obligaret), ezért említett öccse beleegyezésével Czeczke 
és Keoallya (Bihor vm) birtokbeli részeiket haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, sza-
vatosságot vállalva, 800 Ft-on leköti a Zabo Ágoston nevű servitora által képviselt nővérének 
(s. cout. natu maiori), néhai Sombory László (m) özvegyének: Marssay Annának. Ha a zá-
logösszeget április 24-ig (ad Georgii milit. et mart.) vissza nem térítené, akkor nővére vagy 
örökösei jelen oklevél alapján – nem véve fi gyelembe az ellentmondást – 800 Ft-ig zálogként 



271

maguknak foglalhatják a nevezett jószágokat, és azok hasznait vehetik, amikor viszont az 
összeget megkapják, a birtokrészeket kötelesek lesznek visszaadni, ellenkező esetben Mars-
say Lőrinc azokat jelen oklevél erejével az egyik alszolgabíró által ellentmondás fi gyelembe 
vétele nélkül visszaveheti. (IX. 240v, F15/63)
A bejegyzés eleje a IX. protocollumban, második része a protocollumtöredékek között maradt fent.

770. 1589. augusztus 20. (in Stephani reg.)
Chomafaya-i Kereztwry János, Sandor János és Matyas György, továbbá Chomafaya-i néhai 
Chomafay János leányai, Chomafaya-i Sebessy János özvegye: Katalin és Badok-i Frank 
Benedek özvegye: Anna (nobiles) Chomafaya-i részbirtokukon lakó közös és ősi jobbágyuk-
nak: néhai Toth Péternek Colosvar városába szökött fi ait: Gáspárt és Antalt (providi) – fogott 
bírák közbenjárására – 45 magyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett felmentik a jobbágyi 
terhek alól, és engedélyezik szabad költözésüket. (XVI. 113r–113v)
Eredeti protocollumbejegyzés.

771. 1589. augusztus 22. (f. VI. a. Bartholomaei)
[A kolozsmonostori requisitorok] a Cheh-i vár egykori udvarbírája, néhai Pesthi Mátyás (e) 
özvegyének: Berthothi Borbálának (n) kérésére oklevélbe foglalják ama kötelezvényét, me-
lyet Ratotth-i néhai Gywlaffi  István (g, m) özvegye: Thwrzo Orsolya (g, m) részére vallott 
néhai férje számadása kapcsán. A benyújtott magyar nyelvű kötelezvény (obligationem… 
nativo sermone in charta simplici consignatam) szerint „Berthothi Borbala, az nehay Pesthi 
Matyasnak megh hagiatott felesege” vállalta, hogy amikor „az nehay na[gysa]gos Gywlaffi  
Istwanne Twrzo Orsik azzony kewannya”, néhai urának udvarbíróságáról „ket eztendeig valo 
szamadasra” kész bárhol előállni és számot adva megfelelni. Ha ezt nem tenné meg, akkor őt 
„uton, mezeon, varasban, falwkon es minden hellyeken, ezen lewelnek ereyewel” elfogathat-
ják, és úgy büntethetik, „mint hiti hagiott, tiztessegeben megh fogiatkozott embert”. (F15/63)
Protocollum töredék, valószínűleg a IX. kötet 241v–242r lapja.

772. 1589. szeptember 25. (f. V. a. Michaelis)
Néhai Gyczy Lénárd fi a: néhai Farkas fi a: Gyczy Péter (e) vallotta, hogy bátyjaival (fr. cout. 
natu grandioribus): Ferenccel és Kristóffal – az említett Gyczy Lénárd fi ának: néhai Gyczy 
János (sp, m) erdélyi kormányzónak (gubernatornak) végrendelete értelmében – ama Gyres-i 
(Bihor vm) nemesi udvarházat és birtokrészt, melyet a kormányzó Somlyo-i néhai Bathory 
Kristóf erdélyi vajda adományából bírt, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt Zador-i 
néhai Nagy Gergely (e) és felesége, néhai Bodor Mihálynak feleségétől, az említett Gyczy 
Lénárd leányától: néhai Gyczy Annától (g) született leánya: néhai Bodor Borbála (g) fi ainak: 
Nagy Istvánnak és Ferencnek (egregii) engedték át és adták örökösen, kikötve, hogy azok 
magszakadása esetén e jószág Gyczy Péterre, Ferencre és Kristófra, valamint örököseikre 
háramlik. Nagy István és Ferenc – arra az esetre, ha nem lennének utódaik (se se in semine 
defi cere animadvertentes) – 200 magyar Ft erejéig bárkinek szabadon végrendelkezhetnek s 
azok kezéből nevezett Gyczy Péter, testvérei és örököseik szintén 200 Ft-tal válthatják vissza 
e birtokjogokat. (F15/63)
Protocollumtöredék, a IX. kötet 235r–235v lapja.

1589. július 20. – 1589. szeptember 25.
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773. 1589. október 29. (XXIX. Octobris)
Somlyo-i Bathory András, István és Boldizsár a [gyula]fehérvári (AlbTr) requisitorok előtt 
bizonyos feltételek mellett egyezséget kötnek unokatestvérükkel (fr. p), Somlyo-i Bathory 
Zsigmond erdélyi vajdával a magyarországi és erdélyi részeken (in partibus regnorum Hun-
gariae et Transsilvaniae) levő ősi atyai és anyai jószágaik, úgymint várak, kastélyok, nemesi 
udvarházak, birtokok, birtokrészek és prédiumok birtoklása felől. (X. 278r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1594. március 25-én kelt oklevelében.

774. 1589. november 5. (f. IV. p. Omn. sanct.)
A kolozsmonostori requisitorok bizonyítják, hogy Jeneo-i Dobokay Istvánnak, Zowath-i 
Ombozy Miklósnak (egregii), valamint gyengesége miatt a konvent előtt megjelenni nem 
tudó Kemendi Borbálának (g), Lona-i Kendi Farkas (e) feleségének írásban tett kérésére (ad 
instantiam literariam) kiküldték konventi társaikat (collegas nostros conventuales), Colos-
war-i György deákot és Balasffi  Ambrust (nobiles) bevallásuk felvételére. Így azok novem-
ber 3-án (f. II. p. Omn. sanct.) kiszálltak az említett Kendi Farkas Lona-i (Doboca vm) neme-
si udvarházához, ahol az ágyban betegen fekvő Kemendi Borbála, úgyszintén Ombozy 
Miklós, valamint Dobokay István – néhai feleségétől, Ombozy Katalintól (g) született fi a: 
János és leánya: Katalin nevében életkor-megállapító oklevél alapján – vallották, hogy tekin-
tettel Lona-i Kendi Sándor (m) vajdai tanácsúr és Belső-Szolnok (Zolnok Interioris) várme-
gyei ispán jótéteményeire, melyeket Rapolt, Totfalu, másként Olah Rapolt, Arany, Gyertia-
nos, Piskencz, Martondenk, Kisdenk, Nagydenk, Felseowaraswize, Alsowaraswize, Pwthine, 
Koztesd, Ludesd, Kisoklos, Nagioklos, Bosorod, Alsokitid, Zaczal, Nagykalan, Felseo-
nadasd, Bwchwn (Hwnyad vm) és Seregzo (in Albensi) birtokbeli anyai és ősi birtokjogaik-
nak védelmében és visszaszerzésében tanúsított – minthogy e jószágokat oklevelek hiányá-
ban tőlük elvehették volna, ha azokat Kendi Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdától a 
királyi joggal együtt újonnan ki nem eszközli számukra –, a visszaszerzett jószágokból az 
alábbi adományt teszik. Ombozy Miklós és Kemendi Borbála a Felseo Nadasd-i részbirtokot, 
Dobokay István pedig gyermekei nevében a Seregzo-i birtokrészt haszonvételeikkel és tarto-
zékaikkal együtt Kendi Sándornak és mindkét nembéli örököseinek engedik át, és egyúttal 
szavatosságot vállalnak. Ha Kendit vagy örököseit e jószágokban nem tudnák megoltalmaz-
ni, akkor ő vagy örökösei azonos értékben foglalhatnak maguknak birtokaikból. (F15/63)
Protocollumtöredék a IX. kötetből, 235v–237r.

775. 1589. november 5. (f. IV. p. Omn. sanct.)
A kolozsmonostori requisitorok tudtul adják, hogy Lona-i Kendi Farkas (e) feleségének: Ke-
mendi Borbálának (g) kérésére, aki a konvent előtt betegsége miatt nem jelenhetett meg, ki-
küldték Coloswar-i György deák és Balasffy Ambrus konventi társaikat, akik visszatérve je-
lentést tettek arról, hogy november 3-án (f. II. p. Omn. sanct.) kiszálltak Kendi Farkas Lona-i 
(Doboca vm) nemesi udvarházához, és felvették az ágyban fekvő beteg asszony bevallását. 
Eszerint Kemendi Borbála, tekintettel egyfelől a férje által tanúsított házastársi szeretetre, 
illetőleg arra, hogy gyakori betegségei során nem sajnált az orvosokra költeni, másfelől ama 
jótéteményeire, melyeket az Arany-i részbirtok és puszta nemestelek, továbbá Rapolt, Tot-
falw, Gyortianos, Piskencz, Martondenk, Kisdenk, Nagydenk, Felseowarasvize, Alsowaras-
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wize, Pwthine, Koztesd, Ludesd, Kisoklos, Nagioklos, Bosorod, Alsokitid, Zaczal, Nagyka-
lan és Bwchwn (Hwnyad vm) birtokbeli ősi jószágainak védelmében és visszaszerzésében is 
tanúsított – mely jószágokat oklevelek hiányában az arra áhítózok tőle elvehették volna, ha 
azokat férje sok munkával és nem kis költséggel Somlyo-i Bathori Zsigmond erdélyi vajdától 
új adomány címén ki nem eszközli számára –, magtalan halála esetére ugyanezeket a jószá-
gokat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt férjénél inskribálja (easdem totales et integ-
ras portiones possessionarias… duxisset legandas et inscribendas) úgy, hogy azokból őt bár-
ki csak 3000 magyar Ft letételével rekeszthesse ki. (F15/63)
Protocollumtöredék a IX. kötetből, 237r–238r.

776. 1589. november 6. (f. V. p. Omn. sanct.)
[A kolozsmonostori requisitorok] bizonyítják, hogy Aython-i néhai Henczy Péter fi a: Colos-
war-i Karpitos, másként Henczy Péter (pr) kérésére november 5-én [?] (f. IV. [?] p. Omn. 
sanct.) kiszállt közülük György [deák] és B[alasfi ] Ambrus Barbel György [Aython-i] (Thor-
da vm) nemesi udvarházához, ahol felvették a betegen fekvő Barbel bevallását arról, hogy a 
nevezett Henczy Pétert – miután őt [a kolozsvári polgároktól] a vajda parancslevelével visz-
szakérte – fogott bírák közbenjárására és […] magyar Ft-ért felmentette a jobbágyi szolgála-
tok terhe alól, engedélyezve szabad költözését. (F15/64)
Szakadozott, részben olvashatatlan bejegyzés.

777. 1589. november 20. (f. V. p. Elisab. reg.)
AlsoJara-i Keressy Péter (n) – testvérbátyja (fr. natu maioris): János terhével is –, hogy a 
házasságához szükséges dolgokat beszerezhesse, jelenleg Azzonfalwa-n lakó örökös jobbá-
gyát, a Kis Banya-n (Thorda vm) lakó román (Valachus) jobbágyának, Chiriman-nak fi át: 
Karacho-t feleségével, megszületett és születendő gyermekeivel együtt nyolc magyar Ft-ért 
és 25 dénárért örök jogon eladta az Azzonfalwa-i és mindkét File-i (Thorda vm) offi ciálisuk: 
Tothazy Mihály és Eppel Péter (circumspecti) által képviselt Coloswar város bíráinak, es-
küdtjeinek és egész közösségének. A jó szomszédság jeleként az eladott jobbágyért szavatos-
ságot is vállalt. (F15/64)
A szöveg alatt jobbról: Lecta et correcta per nos requisitores in vocibus cum suis liberis.

778. 1589. november 20. (f. V. p. Elisab. reg.)
Szawa-i Almadi Gáspár (e) fi a: Bálint (n) tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt években apja Bi-
kal-i néhai Vitez Gábor (e) felesége: néhai Jankaffy Orsolya (g) részére bevallást tett az Eos-i 
(Doboca vm) részjószág felől, továbbá Fizkwt-on (Doboca vm) a Mihály nevű jobbágy által 
lakott jobbágytelket örök jogon anyjának, a tiltakozó nagyanyjának: néhai Jankaffy Katalin-
nak (g) adta, továbbá egy még végrehajtatlanul maradt csere (inperfecto tamen adhuc ma-
nente concambio) szerint a nevezett Fizkwt-on néhai Zabo János (pr) puszta jobbágytelkét 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt Legen-i Kachkan Mártonnak (e) idegenítette el. 
Minthogy e bevallások mind örökösödési jogának sérelmére történtek, azokat visszavonja, a 
kiállított okleveleket pedig – ha ilyenek lennének – érvényteleníti, és mindenkit tilt a nevezett 
jószágok megszerzésétől és birtoklásától. (X. 23r–23v)
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779. 1589. december 5. (f. VI. p. Barbarae virg.)
Gereomonostra-i néhai Rado Mihály (e) fi a: András (n) vallotta, hogy miután jelenleg Colos-
war városában lakó örökölt jobbágyát, Magyarpeterd-i néhai Horwath, másként Deák (alias 
Litterati) Mihály (pr) fi át: Horwath, másként Kwchis Pétert (pr) Somlyo-i Bathory Zsigmond 
erdélyi vajda parancslevelével a város bíráitól és esküdtjeitől visszakérte, a nevezett bírók és 
más fogott bírák közbenjárására, továbbá a helyszínen átvett 32 magyar Ft fejében ugyanőt 
és mindkét nemű utódait a jobbágyi szolgálatok terhe alól, szavatosságot vállalva, örökre 
szólóan felmenti, engedélyezve szabad költözését. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. kötet 247r–247v lapja.

780. 1589. december 25. (Kolosvarath, XXV. Decembris)
Kolosvar-i Hozzw Márton levele Nagy Teremiben lakó Sukosd Istvánhoz. Megkapta azt a 
levelet „hon nem letemben, es az mostanith is meliekeben [?] keg[yel]med esmeth zorgal-
maztath, hogy en keg[yelmed]nek ados leveleth kuldenek”. Nem tudja, hogy miként adhat 
adóslevelet addig, amíg az övé meg nem lesz, „az mivel penig az en adossagomath meg ha-
ladya, arrol oromest [?] adok keg[yelmed]nek obligatoriath. Lattia az Isten, hogy eddig is 
oromest elvegeztem volna keg[yelmed]del, es cancellarius uram o nagysagaval is oromest 
zoltam volna felole, ha az Uristen fogsagaban nem lottem volna.” Jól tudja, hogy „az zegeny 
meg holt urunknak is attam volt egy ados leveleth, nem tudom, hogy adhassak adig mas le-
veleth, mig azt keg[yel]med ennekem kezemben nem adya”. Ha egészséges lesz, „akaratom 
az, hogy ugian Bezterzien megkeresem o nagysagath, ha keg[yel]med oda munkalkodhatnek 
kis karaczion nap utan negied napra, megzolgalnam minth uramnak”. Ott minden dolgaikat 
[el tudnák intézni.] (XVIII. 50r utáni számozatlan lapon)
Másolat a 17. század közepéről.

781. 1590. február 1. (dom. a. Purif. Mariae)
Egyfelől Ozwa-i Tarchay Miklós, másfelől Zentegyed-i Zentiwany Pál (nobiles) a következő 
egyezséget kötik. Tarchay Miklós vallotta, hogy ifjúkora óta ingó és ingatlan javaival, vala-
mint birtokjogaival együtt testvére (fr. c): néhai Tarchay Pál (e) egykori Des-i harmincados 
gyámsága alatt volt, aki – eltekintve a testvéri szeretettől – mind arany- és ezüstingóságaitól, 
mind osztály szerint neki járó birtokjogaitól megfosztotta, és amit visszaadott, abban is sok 
hiány volt. Minthogy a valós osztályrésze visszaszerzésére egyedül képtelen, az ezzel, vala-
mint nevezett Tarchay Pál özvegye: Sombory Borbála (g) és mások kezén levő magyarorszá-
gi és erdélyi birtokjogainak visszaszerzésével kapcsolatos pereket sógorára és védelmezőjé-
re, Zentiwany Pálra bízza. E bevallásának fenntartására és okleveleinek átadására 200 magyar 
Ft terhe alatt kötelezte magát, és kijelentette, hogy magtalan halála esetén birtokjogai és 
részbirtokai Zentiwany Pálra és annak feleségére, saját nővérére (s. cout. natu grandiorem), 
valamint mindkét nemű örököseikre maradnak, atyafi ai pedig csak 100 magyar Ft lefi zetésé-
vel rekeszthetik ki őket e jószágokból. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 251v–252r lapja.
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782. 1590. február 2. (f. II., seu in Purif. Mariae)
[A kolozsmonostori requisitorok] Boncznyres-i Dobay György (e) kérésére Apathy-i néhai 
Boyer Péter (e) és özvegye: Dobay Katalin (g) fi ának: Boyer Istvánnak (n) életkorát öt és fél 
évre becsülik. (F15/64)

783. 1590. február 2. (f. II., seu in Purif. Mariae)
[A kolozsmonostori requisitorok] Boncznyres-i Dobay György (e) kérésére Sayokereztwr-i 
néhai Kereztwry Péter (e) és felesége: néhai Dobay Anna (g) gyermekének: Kereztwry Kata-
linnak (n) életkorát hét és fél [?] évben állapítják meg. (F15/64)
Vízfoltos, szakadozott papírlapon.

784. 1590. február 10. (f. III. a. Valentini mart.)
Felseobalasffalwa-i Chereny Márton (e) fi a: László (n) tiltakozik amiatt, hogy nevezett atyja 
és nagyanyja (avia): néhai Valkay Klára (g) az örökség jogán őt megillető Koppan, Chan, 
Indal, Puztaegres, Boldocz birtokbeli részekről és a Szarkad nevű földről (Thorda vm) örö-
kösödési jogának sérelmére egyezségeket kötöttek, és azokon megosztoztak Bikal-i néhai 
Witez Gáborral (e), Haroklian-i néhai Harokliany László (e) özvegyével: néhai Chereny Lu-
cával, Vajdazentiwan-i Bodony Balázs (e) feleségével: Chereny Katalinnal, Galteo-i néhai 
Galteowy Máté feleségével: néhai Jankaffi  Magdolnával, Gereomonostra-i néhai Kabos Imre 
feleségével: néhai Valkay Fruzsinával és néhai Nagy Sebestyén feleségével: Valkay Borbálá-
val. Ugyanakkor ezeket az egyezségeket és osztályokat visszavonja és érvényteleníti, továb-
bá Bikal-i Vitez Miklóst (e) e jószágok megszerzésétől és használatától, Legen-i Zylvassy 
Pé[tert] és Zylvas-i Zylvassy Jánost (egregios) pedig azok elcserélésétől és elidegenítésétől 
tiltja. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 248r lapja. — Eredetije: Suky cs. lt., I. 
sorozat, nr. 507.

785. 1590. február 10. (f. III. a. Valentini mart.)
Egyfelől Alsozentmihalyfalwa-i Chongway Mihály, másfelől gyulafehérvári (de Alba Julia) 
Lasko/Laskay János – Ba[thory] Boldizsár (ill et m) titkárának és kamarásának: Cracko-i 
Veress Dávidnak nevében is – az alábbi egyezséget kötik. Mihály vallotta, hogy az elmúlt 
években, miután szülei még gyermekkorában meghaltak, az őt bármely jogon megillető ja-
vak visszaszerzésében, valamint ősi jószágainak megőrzésében kárt szenvedett. Minthogy a 
nevezett Laskay János és Weress Dávid becsületességéről meggyőződött, az elmúlt pestises 
időkben magvaszakadt legközelebbi rokona (fr. suus proximus), néhai ifjabb Miske András 
(e) Moch, Bald, Chehtelke (Colos vm), Chongwa és Cheztwe (in Albensi) birtokbeli részei-
ből, valamint Cheztwe-i nemesi kúriájából visszaszerzendő, őt megillető rész kétharmad ré-
szét (totius et omnis juris, quod in successione et recuperatione bonorum juriumque posses-
sionariorum… haberet, aut se, suosque heredes habere posse speraret… bessem integrum) 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt nekik vallja úgy, hogy azt egymás között két egyen-
lő részre osszák. E javak visszaszerzése után Laskay János és Veress Dávid saját költségükön 
fogják a Chongway Mihályt és örököseit megillető harmadrészt elkülöníteni, és azt – kivéve 
a nemesi kúriát, mely egyedül Dávidnak és örököseinek jut – bármilyen fi zetség nélkül kezé-
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hez adni. Ellenkező esetben Mihálynak fi zetendő 200 magyar Ft-on maradjanak, melyet az 
Fehér (Albensis) és Colos vármegye egyik szolgabírója vagy alispánja útján vegyen meg 
rajtuk, és ugyanazok különítsék el a Mihálynak járó harmadrészt. Végül kikötik, hogy bárme-
lyik fél magszakadása esetén javai és birtokjogai a fennmaradókra és mindkét nemű örökö-
seikre szállnak. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 251r–251v lapja.

786. 1590. február 13. (f. VI. a. Valentini mart.)
Egyrészt Ratolt-i néhai idősebb Gywlaffi  Lászlónak (m) második feleségétől, néhai Forgach 
Margittól (g) született fi a: László (g, m), másrészt Bethlenfalwa-i néhai Thwrzo Ferenc (m) 
és felesége: néhai Zerini Katalin (g) leánya, említett idősebb Gywlaffi  László fi ának: néhai 
Istvánnak (m) özvegye: Thwrzo Orsolya (g), valamint annak familiárisa: Wynemethi István 
(e) az alábbi bevallást teszik. Orsolya asszony a Szilagycheh várához (in cottu Zolnok Me-
diocri) tartozó jószágokra és birtokjogokra, valamint más magyarországi és erdélyi (in parti-
bus Ungariae et Transylvaniae) javakra vonatkozó, férje által négy ládában hátrahagyott ok-
leveleket, férje testvéröccsének (fr. c. natu minoris) nevezett ifjabb Gywlaffi  Lászlónak 
kérésére – akit ezek őrzése az ország törvénye szerint is megillet – eskütétel mellett annak 
kezéhez adta. Ugyanakkor Wynemethi István, aki néhai Gywlaffi  István életében annak ügy-
védje volt, kijelentette, hogy az említett jószágokra vonatkozó okleveleket mind Orsolya 
asszony kezéhez adta, aki a maga során azokat Gywlaffy Lászlónak visszaadta, és ezenfelül 
tiltakozott, hogy ő készen állott az oklevelek lajstrom szerinti kiszolgáltatására is. Végül 
ifjabb Gywlaffi  László nyugtatta említett sógorasszonyát: Orsolyát és Wynemethi Istvánt, 
valamint utódaikat az oklevelek átadása felől. (F15/63)
Protocollumtöredék, valószínűleg a IX. kötet 238r–238v lapja.

787. 1590. február 22. (dom. seu in Petri cath., sub stylo veteri)
[A kolozsmonostori requisitorok] előbb Nene-i néhai Neney Imre (e), majd néhai Sombor-i 
László (m) özvegye: Marssay Anna (g) kérésére gyermekének: Neney Erzsébetnek életkorát 
nem egészen kilenc évre becsülik (annos integros octo natam comperimus et nonum ingres-
sam esse). (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 248v lapja.

788. 1590. február 25. (f. IV. p. Petri cath.)
Gereomonostra-i néhai Kabos Ferenc (e) fi a: István az 1589 nyarán Kiskapus-i Gereoffi  Já-
nos (e) házánál a Mikes, Zelestie (Thorda vm), Gereomonostra, Zekeljo és Olahbikal (Colos 
vm) birtokbeli részekről testvéreivel (sororibus suis couterinis), Valko-i néhai Valkay István 
(e) özvegyével: Kabos Ilonával (g), Nema-i Vajda Mihály (e) feleségével: Kabos Zsófi ával és 
Kiskapus-i Gereoffi  Jánosné Kabos Fruzsinával elhamarkodottan és meggondolatlanul kötött 
egyezségét visszavonja, és érvényteleníti. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 248v lapja.
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789. 1590. március 1. (in civitate Cassoviensi, f. V. p. Matthiae ap.)
Russel Claudius Tokai-i főkapitány és felső-magyarországi helyettes kapitány (sacrae caesa-
reae et regiae majestatis in praesidio Tokaiensi supremus capitaneus et partium regni Hunga-
riae superioris generalis capitaneatus vicegerens), Praepostwari Bálint kapitány, Briber-i Me-
lith István praefectus és Hoffman György, a szepesi (Scepusiensis) kamara tanácsosai, Paczot 
Zsigmond királyi hadbíró (judex bellicus), Bertoth-i Kristóf Saaros vármegye, Osgian-i Ba-
kos János Geomeor vármegye és Derssy Gáspár Külső-Szolnok (Szolnok Exterioris) várme-
gye alispánjai, Lipolcz-i Ketzer András, Lonya-i István, Kellemes-i Mihály, Kendi-i István és 
Lajos, Andrassy Péter, Fulo Mátyás, Barna Ferenc, Seryen-i Mihály, a kassai magyar hadak 
kapitánya (capitaneus Ungarorum militum Cassoviensium), Lonya-i Gergely, Kwn Márton, 
Sassy János, Darhocz Kristóf, Nagykeoreos-i Keskeny Albert, Gadoczi Bálint, Wzfalwa-i 
Wz Bálint, Petki Pál, Kis István, Stella Kristóf és Korlath István emlékezetül adja, hogy mi-
dőn Kielmanzegh-i idősebb Kielman András (g, m) ideiglenesen megbízott felső-magyaror-
szági főkapitány kérésére (ad instantiam et legitimam petitionem generosi et magnifi ci domi-
ni Andreae Kielman senioris de Kielmanzegh, administratoris prescripti offi cii generalis 
capitaneatus dictarum superiorum partium regni Hungariae) Kassán (Cassovia), március 
1-én hadiszéküket (bellicae sedis nostrae judiciariae) ülték, a felperes Wesselen-i Ferenc (g, 
m) ügyvédje: Vas Imre (e) az alperes Kopachi Ferenc (n) ellenében a következőket adta elő. 
A felperes előbb 1584. október 26-án a nevezett alperest meghatározott bér fejében servito-
rának fogadta, majd az emberei előtt iránta és felesége, valamint gyermekei iránti hűségre 
feleskette, azután pedig Hadad nevű várát (in comitatu seu districtu Zolnok Mediocri) – 
előbb a szokás szerint inventariumot készítvén annak belső és külső ingóságairól és ingatla-
nairól – minden tartozékával, jövedelmével, haszonvételével, allodiumával és mindenféle 
nyájakkal együtt, bizonyos instrukciók mellett azzal a feltétellel engedte át igazgatásra kezé-
be, hogy Kopachi a várat esküje értelmében nemcsak megőrzi, hanem annak jövedelmeivel 
is elszámol. Egy év elteltével a felperes Lengyelországba (in regnum Poloniae) hívatta Ko-
pachi Ferencet, ahol a felperes által bemutatott – saját pecsétjével és aláírásával ellátott leve-
lével – esküjét megújította és megerősítette, miután hivatalába visszabocsátást nyert. Mind-
azonáltal az alperes esküjét megszegve, a felperes tudta nélkül és akarata ellenére Hadad 
várának és tartozékainak pénzben és más ingóságokban az említett időponttól 1588. június 
17-ig (XVII. d. Junii) begyűjtött minden jövedelmét számadás nélkül szekerekre rakatta, és 
ellopta, úgyszintén ménesbeli lovait és mindenféle marháit – a juhok és disznók kivételével 
– elhajtatta, továbbá a Hadad várára és tartozékaira vonatkozó okleveleket is elvitte, amikkel 
a felperesnek több mint 12 000 magyar Ft kárt okozott. Ezenfelül Kopachi a felperes által 
Hadad várába az ő helyére küldött Erdeodi Jánost (e) és servitorait fogságba vetette, annak 
400 magyar Ft-ra rúgó készpénzét és ingóságait, Vid Gáspárnak három lovát azok minden 
felszerelésével együtt (tres equos cum omnibus apparatibus eorum et vestibus festinis), Ha-
rangy Jánosnak egy lovát a szügyvértekkel és ruháit (cum toracibus ferreis et vestes mutato-
rias), Hathi Mihálynak pedig egy lovát elvette, és ezzel servitorainak is több mint 800 magyar 
Ft kárt okozott. A felperes ügyvédje mindezeket Közép-Szolnok (Zolnok Mediocris) várme-
gye alispánjának, Lele-i Zilagyzegi Pálnak és szolgabíráinak (egregii, nobiles) tanúvallatás-
ról kelt oklevelével (litterarum attestatoriarum… modo collaterali confectarum) elégségesen 
bizonyította, és azt állította, hogy az alperes nemcsak keresztényi esküjét szegte meg, hanem 
a felperest egész családjával és várával együtt elárulta, ezenfelül kárt okozott urának, vala-
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mint servitorainak, amiért törvény szerinti ítéletet kért. Jóllehet a felperes a hadiszéknek a 
perekben alkalmazott régi szokása szerint az alperest idősebb Kielman András (m) főkapi-
tány elé megidézte, de az nem jelent meg, amiért a nevezett Kopachi Ferencet mint árulót és 
esküszegőt – az uruk árulóiról és váraiknak [kifosztóiról] hozott decretumok értelmében – 
előbb tegyék szekérre, és vigyék végig az utcákon, majd tüzes fogókkal marcangolják, és ló 
farkához kötözve vonszolják, végül négyfelé vágva [testének darabjait] Kassa városának 
négy sarkára vagy útkereszteződésben tűzzék ki (primum currui imponendo ac in plateis 
circumferendo et candentibus forfi cibus laniando, deinde cauda equina circumcirca trahendo, 
denique quadripartiendo et in quatuor angulis civitatis Cassoviensis vel viarum a quatuor 
cardinibus mundi sibi invicem concurrentium suspendendo). Minthogy az alperes nem jelent 
meg – az országnak az ilyenféle megátalkodottakra vonatkozó régi szokásjoga és törvényei 
értelmében – levelesítik, és így bárki ezen levéllel bárhol elfogathatja, és az ítélőszék elé vi-
heti. (X. 345r–346v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1596. május 22-én kelt oklevelében, amely szerint eredetijét az ülnökök egy része 
pecsétjével, másik része pedig aláírásával erősítette meg. — Eredetije: Wesselényi cs. zsibói lt., I. sorozat, nr. 169.

790. 1590. március 5. (f. V. p. diem Cinerum)
Coloswar-i Pechi, másként Ötvös (Aurifaber) István (c) leánya, gyulafehérvári (de Alba Iu-
lia) Zabo István (e) felesége: Pechi Anna (h) nevezett atyja és szülőanyja: Borbála iránti 
szeretetéből hozzájárul ahhoz, hogy a szülei által lakott, Coloswar város Keozep ucza-jában, 
Nyreo József és néhai Seres Márton (circumspecti) özvegye épületeinek szomszédságában 
levő kőházukat eladhassák Varad-i néhai Ötvös (Aurifaber) Józsa (c) özvegyének: Toldi Er-
zsébetnek (h). (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 252v lapja.

791. 1590. március 5. (f. V. p. diem Cinerum)
Egyfelől Wywar vára egykori praefectusa: Gereomonostra-i Ebeny Gábor (e) – életkormeg-
állapító oklevél alapján feleségétől, Solyomkeo-i néhai idősebb Menyhar Gáspár (e) és néhai 
Liptay Margit (g) leányától: néhai Annától (g) született gyermeke: Ebeny Zsigmond nevében 
is –, másfelől Solyomkeo-i Menyhar Szerafi n és ifjabb Gáspár vallották, hogy a nevezett 
Menyhar Szerafi n az elmúlt években részint a gabona drágasága (annonae caritas) miatt, ré-
szint mások kezén levő anyai jószágai, nevezetesen Hadrew, Magyar és Olahdelleo (Thorda 
vm) birtokbeli részei visszaszerzése érdekében Wyfalw és Zentkatolna (Doboca vm) birtok-
beli részeit 210 Ft-on Ebeny Gábornál kötötte le. Most, minthogy a nevezett összeggel nem 
rendelkezik, ugyanazon jószágokat haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt szavatosság 
vállalásával és 200 magyar Ft kötés terhe alatt örök jogon Ebeny-nek engedi át, kötelezvén 
magát arra is, hogy Solyomkeo-i és Szalakowachi-i (Doboca vm) részbirtokait Ebeny Gábor 
és Menyhar Gáspár tudta nélkül nem idegeníti el, ha pedig mégis arra kényszerülne, a jószá-
gokat előbb nekik kínálja fel. E birtokrészeket ő és örökösei csak akkor adhatják el másnak, 
ha a nevezettek és örököseik azokat a mások által ajánlott áron nem vennék meg. Ugyanak-
kor az említett Menyhar Gáspár visszavonta ama tiltását, melyet ezen elidegenítés okán a 
hiteleshelyen korábban tett, és jóváhagyta a szerződést. A felek egyezségre jutottak ama pe-
rükben is, mely amiatt indult, hogy a nevezett néhai Menyhar Anna testvérétől (fr. c): Gás-
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pártól az apai és ősi jószágokból kérte az őt illető részt, melynek megtagadása okán utóbbi 
– az erről kelt ítéletlevél értelmében – a reá kirótt bírságot a március 15-én (circa ferias 
Remin.) kezdődő törvénykezési szakaszon tartozik letenni (via repulsionis restitisset, cuius 
onus in proxime sequenti termino… deponereque debuisset). Ennek értelmében a pert, mely 
Anna asszony halálával fi ára: Ebeny Zsigmondra háramlott, annak nevében apja: Ebeny Gá-
bor megszünteti, az arról kelt okleveleket pedig érvénytelennek nyilvánítja, de ha utóbb ők 
vagy örököseik a Menyhar rez-ből maguknak részt kérnének, Menyhar Gáspár tiltakozása 
érvényben marad. Végül, ha bármelyik fél használná a per folyamán kelt okleveleket, a pat-
varkodás bűnén maradjon. (X. 15r–16r)
A bejegyzés azonos szövegű másolata: X. 164r–165v

792. 1590. március 8. (dom. Quadrages.)
Gereomonostra-i néhai Kemeny Mátyásnak (n) feleségétől, Ipi Borbálától (n) született leá-
nya, Tepesith Miklós (n) felesége: Kemeny Klára – gyermekük: István nevében is – tiltakozik 
amiatt, hogy Gereomonostra-i Kemeny Márton (e) ősi jószágait, úgymint Zentmiklos-i rész-
birtokát és nemesi udvarházát, valamint Georgyfalwa-i (Colos vm) birtokrészét haszonvéte-
leikkel és tartozékaikkal együtt cserébe adta vagy eladta Gereomonostra-i Kemeny György-
nek (e) annak ellenére, hogy ő közelebbi vérrokona. Ezért tiltja Kemeny Mártont az említett 
jószágok elidegenítésétől, Kemeny Györgyöt azok megvásárlásától, Somlyo-i Bathory Zsig-
mond erdélyi vajdát pedig az elidegenítés jóváhagyásától. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 247v lapja.

793. 1590. március 10. (f. III. p. dom. Quadrages.)
Gereomonostra-i néhai Kemeny Ferenc (e) fi a: János – testvére (fr. cout): Chereny Farkas 
terhével is –, hogy vissza tudja váltani Chehtelke-i (Colos vm) ama hét népes jobbágytelkét, 
melyek 314 Ft-on Keobleos-i Theke Ferenc (e) Des-i kamarás kezénél vannak, illetve azt a 
Noway-i (Colos vm) részjószágát, melyet 90 Ft-ért Bwzas Boczard-i Nyakazo György (e) 
vett zálogba, atyafi ától (fr. generationalis): Zentpal-i Zentpali Jánostól (e) 404 magyar Ft-ot 
kapott, aki ennek fejében a nevezett jószágokat zálogul foglalhatja magának úgy, hogy azo-
kat Kemeny János és nevezett testvére, illetve örököseik csak saját pénzükön válthatják visz-
sza. Kemeny János az említett jószágok mellett még átengedte Chehtelke és Bald (Colos vm) 
határában levő kaszálóját is. Egyúttal kikötötték, hogy a Zentpali Jánosnak átengedett 
Noway-i jobbágyok ezentúl is megkaphatják Moch (Colos vm) birtok erdejéből a nyl-nak 
nevezett, sorshúzás által nekik jutó részt. Kemeny János a lekötött jószágokért szavatosságot 
vállalt, de ha mégsem tudná Zentpali-t megvédeni azok zavartalan birtoklásában, akkor jó-
szágaiból az zálogként hasonló értékűt foglalhat magának. Végül Kemeny János ama Mera-i 
(Colos vm) jószágait, melyet anyja: néhai Zentpali Erzsébet (g) 500 Ft-on nevezett Zentpali 
Jánosnál kötött le, ugyanazon összegen újból zálogba veti. (X. 9r–10r)

794. 1590. április 6. (f. II. p. Ambrosii ep.)
Egyfelől Lippay Péter (n) gyulafehérvári (AlbTr) requisitor, Kolosvar-i néhai Zalankemeny 
Albert (e) erdélyi ítélőmester fi a: néhai Miklós fi a: Miklós, továbbá a nevezett néhai Zalan-
kemeny Miklós leánya, Colosvar-i Kadar, másként Eottwes Mihály (c) felesége: Erzsébet, 
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másfelől említett Zalankemeny Albert fi a: János (n), a Varad-i káptalan requisitora, valamint 
ugyanannak az Albert fi ának: néhai Bálintnak leánya, Colosvar-i Molnos János (h) felesége: 
Katalin felosztják egymás között atyai örökségeiket, nevezetesen Zalankemeny Albert rájuk 
szállott javait. Ezek szerint Zalankemeny Miklós és Erzsébet, valamint mostohaapjuk (vitri-
cus): Lippay Péter Zalankemeny Albertnek Colosvar-on, a Közép-utcában (in Media platea) 
levő kőházát – az általuk közösen felbecsült összegért – 450 magyar Ft-ért eladták Szalanke-
meny Jánosnak és Katalinnak, akik viszont Colosvar határában, a Nagyzopor mezőn levő két 
halászóhelyüket, továbbá a Colosvar-i szabócéh halastava mellett három hold, a Nadas téri 
nevű mezőn pedig két hold szántóföldjüket engedték át az említett házból őket tertialitas jo-
gán megillető rész gyanánt, és még hozzátettek 121 magyar Ft-ot, amely fedezi Lippay Pé-
ternek a halastóra fordított költségeit, illetve a néhai Szalankemeny Miklós által tett vissza-
váltásra fordított kiadásait [?]. Abban az esetben, ha Zalankemeny János a házat el akarná 
idegeníteni, azt nevezett rokonai az említett összegen visszavehetik, de esetleges építkezése-
inek felbecsült költségeit megtérítik. Ugyanakkor a felső halastavat (superiorem piscinam) 
nevezett Zalankemeny Miklós és Erzsébet, illetve mostohaapjuk 132 Ft-ért Szalankemeny 
Jánosnak adták. Az egyezséget megszegő fél 200 magyar Ft-on maradjon. (X. 429r–429v)

795. 1590. április 29. (in Alba Iulia, XXIX. Aprilis)
Somlyo-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda tekintettel némely tanácsurának néhai Sombor-i/
Sombori László (m) tanácsúr, erdélyi tizedbérlő és felesége, néhai Valko-i Tamás fi a: néhai 
Miklós (e) leánya: néhai Valkai Zsuzsanna (g) fi ai: Sándor, Farkas, Gábor leányai: Theremi-i 
Sikosd István (e) felesége: Anna, Zarhegy-i Lazar András (e) felesége: Erzsébet és a kiskorú 
Borbála, továbbá említett néhai Valkai Miklós leánya, néhai Thomori Lőrinc (e) özvegye, 
most Nozoli-i Chieffei János (e) felesége: Erzsébet, néhai Borsovai Istvánnak (e) feleségétől, 
néhai Valko-i Miklós leányától: néhai Valkai Borbálától született fi a: Zsigmond, néhai Val-
ko-i Tamás fi a: István fi a: néhai András fi ai: Boldizsár, Zsigmond és István, illetve nevezett 
Valkai Tamás fi a: nevezett István fi a: másik néhai István fi ai: Miklós, Tamás és István javára 
tett közbenjárására, nemkülönben Sombor-i Lászlónak élete végéig tanúsított érdemeiért, to-
vábbá említett Chieffei János, Lazar András és Sikeosd István eddigi és ezutáni, úgyszintén 
Sombori László említett fi ai, Borsovai Zsigmond és [Valkai] Boldizsár, Zsigmond, István, 
Miklós, Tamás és másik István jövőbeli szolgálatai jutalmául nekik, valamint utódaiknak és 
örököseiknek új adományként örök jogon adja haszonvételeivel, tartozékaival és a benne 
levő királyi joggal együtt azt a Babocz (Doboca vm) nevű birtokot, melyet már elődeik is 
birtokoltak, de az arra vonatkozó okleveleik elvesztek. (XXXVII. 36r)
Egyszerű másolat a XVII. század közepéről. Vö. ErdKirKv VII. 3. 1196. sz.

796. [1590.] május 1. körül ([…] Phil. et Jac.)
Horwat-i néhai Peres Miklós fi a: László fi a: Tamás fi a: néhai Gáspár fi a: Gergely (e) – fi a: 
Zsigmond, továbbá testvérének (fr. c), néhai Peres Miklósnak fi a: Gáspár nevében is – tilta-
kozik amiatt, hogy jog szerint a Peres nemzetséget megillető Horwath, Felseo és Alsopalicz-
ka, Bogdanhaza, Rekpathaka, Bagolyfalwa, Wayfalwa, Boronamezeo, mindkét Perye, mind-
két Sereden birtokokban és Zylwatew prédiumban levő birtokjogokat, úgyszintén más 
javaikat, melyek a Mezes hegység alatti magyarországi részeken Karazna vármegyében van-
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nak (sub alpibus Mezes nuncupatis in partibus Ungariae omnino in comitatu de Karazna), a 
Bathory és Banffi  nemzetségek (spectabilium et magnifi corum dominorum) évekkel ezelőtt 
elfoglalták, és jelenleg is ők bírják. Ezenfelül Keczel-i néhai Zele Márk (e) leányai, Keczel-i 
néhai Makay Illés deák (e) özvegye: Magdolna és Maroth-i néhai Nagy Mihály (e) özvegye: 
Orsolya (generosae) a Sadanhorwattia határában levő Zeliche allya nevű szőlőhegyet a birtok 
fele részével együtt, Keczel-i Maios János, továbbá Kemer-i Danch Miklós és Pál (egregii) 
– akik szintén bírnak részeket Zelicheallya-n és Sadanhorwattia-n – pedig ugyancsak a Peres 
nemzetséget megillető jussokat és birtokokat foglalták el ugyanott a tiltakozók nagy kárára. 
Ezért tiltja a Bathoriakat és a Banffi akat, Magdolna és Orsolya asszonyt, Mayos Jánost, 
 Danch Miklóst és Pált az említett jószágok elfoglalásától, hasznavételétől, iktatásától és el-
idegenítésétől. (X. 38r)
Évi keltezését a szomszédos bejegyzések dátuma valószínűsíti.

797. 1590. május 11. (f. II. p. Jubilatae)
Nagy Gorbo-i másként Magiar Gorbo-i Zakach István (e) Nagy Gorbo-i jobbágyának: néhai 
Matyus Gergelynek Coloswar-ra szökött fi át: Bálintot – fogott bírák közbenjárására – 25 
magyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett felmenti a jobbágyi terhek alól, és engedélyezi 
szabad költözését. (X. 11r)

798. 1590. május 12. (f. III. p. Jubilatae)
A kolozsmonostori requisitorok tanúsítják, hogy a gyengesége miatt előttük megjelenni kép-
telen Brini László (e) Wywar-i praefectus kérésére 1590. május 12-én (f. III. p. Jubilatae) 
Szentiváni (alias a Sancto Joanne) György deák és Koloswar-i Balasffy Ambrus (nobiles) 
kiszállt Szabó (Sartor) Pálnak (c) a Coloswar-i Thorda utcában levő házához, ahol Brini írás-
ban az alábbi magyar nyelvű végrendeletet tette: Minthogy utódai nincsenek, sok fáradsággal 
és vére hullatásával szerzett jószágait nem idegenekre, hanem saját atyafi aira kívánja hagyni. 
Néhai Brini Gáspárral osztatlan lévén, annak fi ával: Brini Györggyel kiegyezett úgy, hogy a 
magyarországi jószágok B[…]-ben, Barkan-ban (Nograd vm) és Stenk-ben (Hewes vm), to-
vábbá a Borsod vármegyei anyai jószágok Györgynek maradjanak. Tekintettel arra, hogy a 
nevezett birtokok jelenleg a török kezében vannak, nem akarja „hogy mas ember haza alatt 
bwdossek es ott hallyon megh”, ezért neki hagyja Malomfalwa-t is az ottani udvarházzal 
együtt – kivéve Vas György székely lófő házát és annak fi ait: Zekel Mihályt és Balázst – to-
vábbá Zekel Sospataka-t a Bergenye-i részen kívül, melyet a Sospatak-i határból Berge-
nye-hez bírt, úgyszintén Bergenye fele részét. Továbbá Györgynek rendelte Bergenye-i két 
lófősége közül Zekel Balázst házával és örökségével együtt, Zentiwan-i részének felét az 
ottani jobbágyoknak és tartozékoknak fele részével, a Kisfalwd-i határban két rétet „ber-
kewel egyetembe”, nevezetesen Eordeog kwttiat és a Mochar mellett azt a rétet, melyet a 
Malomfalw-i házához bírt, úgyszintén a Niaradteo-i határban bírt jószágait, „az ki zalagos 
zalagaswl, az ki eoreokeos eoreokeosewl”, illetve a Chitfalw-i határon levő három berkét 
szántóföldjeivel és szénarétjeivel. Thombolt Benedek Brini Annától született fi ainak: Mi-
hálynak, Istvánnak és Mártonnak hagyta Zolokma (Udvarhely sz) nevű faluját az ottani ud-
varházával és tartozékaival együtt, továbbá Bergenye fele részét a Zekel János által bírt ne-
mesi házhellyel együtt, „mely hazhelyreol az Zekel Janos attiafi ayt meghelegitettem, es 
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adossagba is nekem keoteotte”. Az ugyanott levő tavainak és tóhelyeinek fele részét Thom-
bolt Benedek három fi ának, másik felét pedig említett Brini Györgynek rendelte. Úgyszintén 
a Thombolt fi aknak jutott Zentiwan-i részének fele az ottani jobbágyokkal és örökségekkel 
együtt, illetve Hattwan-ban (Keozep Zolnok vm) Hattwani Pál ama része, melyet magszaka-
dás címén kapott Bathori Zsigmondtól, az ahhoz való részekkel együtt. Ingóságainak fele 
részét Brini György, másik felét pedig a Thombolt fi ak kapják meg, kikötve, hogy a testa-
mentumos urak először mindenkinek adják meg az őt illető részt, majd a maradékot osszák 
két részre, ha pedig semmi nem marad, „semmivel eggyknek sem tartozom”. No[…] Katá-
nak, ha Erdélybe jönne lakni, említett Vas György házát hagyja az ahhoz tartozó szántóföl-
dekkel és örökségekkel együtt, kivéve a Lenartne földjének nevezett zálogos földet. Ha vi-
szont nem jön Erdélybe, Brini György az említett házért adjon neki 100 Ft-ot. Brini Gáspár 
leányát egy „hyttwan embernek”, Marton Istvánnak adták, az asszony meghalt, de két leány-
kája maradt, akiknek, „ha Isten emberkorban jutattia eoket, es hazassagra elegedendeok lez-
nek”, 100 Ft-ot rendel, de ne az apjuknak adják a pénzt, mivel az „mind egi penzig megh izza, 
mint hogy ez eleott az annyoknak mind zoknyayat, keonteoset es subayt mind meghiwa az 
hittwan ember”. Thombolt Benedek negyedik fi ának, Györgynek – tekintettel annak hitvány 
voltára, de „hogy mas ember iobbagya ne legyen” – hagyja Haczo-i jószágát és Boncza-i 
(Maros sz) pusztatelkét, illetve negyedrészét, továbbá 100 Ft-ot, nyolc ökröt és szekeret, il-
letve egy ekét rendel neki, „had taplallya magat es szanchon, ha azt nem akarya mywelny, am 
akazza fel magat”. Barla János nevű jobbágya fi ának: Demeternek, ki most is nála van, rendel 
fékestől, nyergestől egy lovat és egy lóra való szerszámot, fegyverderekat, páncélujjat, sisa-
kot és 50 Ft-ot, „ugi bochassak el zolgalni az kit akar”. Ha pedig házat akarna venni, Malom-
falwa-n vagy Bergenye-n adjanak neki tartozékaival együtt, ha pedig az atyafi ai szolgálatát 
kívánják, fi zessenek neki, egyébként házhelyében és örökségeiben ne háborgassák. A Bar-
doss-i határon levő erdőt (Maros sz) nevezett atyafi ainak hagyja közös használatra. Végren-
deletére a fejedelemtől consensust nyert, melyet ládájában a testamentumos urak majd meg-
találnak, ha viszont valamelyik atyafi a testamentumát felbontaná, 2000 Ft-on maradjon, 
melyet a többi atyafi  vegyen meg rajta, a végakaratát megszegő része pedig a vajdát illesse 
meg. Halála után, mielőtt egymás között osztoznának, atyafi ai kötelesek koporsókövet csi-
náltatni neki, melyre 200 arany Ft-ot rendel. Ha Erdélyben hal meg, anyja mellé temessék, 
„es az szentegyhazat heazattal tarchak”, ha pedig „nagy wenseget erwen” pénzét és jószága-
it elkölti, „eok sem tartoznak semmiwel, en sem eonekik”. Ha Brini Györgynek magva sza-
kadna, Thombolt Benedek fi aira szálljon mindene, ha pedig a Thomboltok halnának ki előbb, 
részük Brini Györgynek maradjon. Végrendelete végrehajtóinak Siger Jánost és Keopeczi 
Jánost rendeli, akik mellé atyafi ai is kereshetnek „nemely barattiokat”. (X. 11v–14r)
A végrendelet szövege magyar nyelvű. □ Közlés: Erdélyi testamentumok II. 139–142.

799. 1590. május 20. (f. IV. p. Cantate)
Nagy Miriggio-i néhai Mahwl Gheorghe (n) fi a: ifjabb Fărcaş visszavonja ama egyezségét, 
melyet az elmúlt napokban Nagy Miriggio-i Baad, másként Vayda Avram-mal (n) kötött 
jobbágya: néhai Sewket másként Kowach István Nagi Miriggio-i lakatlan telkéről, továbbá 
azt a szerződését is, melyet néhány éve testvérbátyjával (fr. c): Nagi Miriggio-i idősebb Ma-
hwl Fărcaş-sal atyai jószágainak felosztásáról kötött. (X. 16v)
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800. 1590. május 23. (sab. a. Asc. dom.)
Előbb néhai Dobay Balázs, majd Reche-i Nagy Ferenc (egregii) özvegye: Rechey Katalin (g) 
– servitora: Dechey Benedek (n) által – tiltakozik amiatt, hogy előbb Kwsaly-i néhai Jakchy 
Boldizsár (m), majd néhai Sarmasagi Miklós (e) özvegyét: Kewesd-i Reway Annát (g) 1590. 
május 15-én beiktatták Reche-i néhai Rechey Tamás (e) Reche-i (Crazna vm) birtokrészébe. 
Ezért tiltja a nevezett asszonyt eme jószág megszerzésétől, Somlyo-i Bathory Zsigmond er-
délyi vajdát pedig annak eladományozásától. (X. 14v)

801. 1590. május 29. (f. VI. p. Urbani papae)
Colosvar-i Rosas János (c) Colosmonostor határában, a Hoya nevű szőlőhegyen, Zakal And-
rás és Zekely János szőlőinek szomszédságában levő szőlőjét örök jogon cserébe adja Colos-
monostor-i Zabo Mártonnak (pr) ennek ugyanott fekvő – Vicey Máté, illetve Kappa Gáspár 
és Péter szőlőivel szomszédos – szőlőjéért. Rosas János [értékkülönbség címén] még 165 
Ft-ot fi zetett Zabo Mártonnak, a felek pedig kölcsönösen szavatosságot vállaltak. (VIII. 
24r–24v)

802. 1590. június 5. (f. VI. a. Pentec.)
Coloswar-i néhai Kalmar László (c) fi a: Varad-i Kalmar Péter (n, c) Coloswar városának 
Keozep ucza-jában, egyfelől Zakall András (c), másfelől néhai Temeswary István (c) özve-
gye: Viczey Magdolna (h) házainak szomszédságában levő atyai kőház fele részéből ama 
házrészét (totalem et integram illam portionem domus, quae ex integra medietate domus la-
pideae paternae), amely bátyjától (fr. c. natu maioris): néhai Kalmar Jánostól (n, c) részint 
vérrokonságuk, részint annak tartozása miatt háramlott rá, haszonvételeivel együtt, szavatos-
ság vállalása mellett 800 magyar Ft-ért örök áron eladja sógorának (affi nis), a vajdai arany-
választó kamara praefectusának (praefecto camerae cementi praefati illustrissimi domini 
principis): Coloswar-i Bornemizza Gergelynek (c) és feleségének, saját húgának (s. c. natu 
juniori): Kalmar Orsolyának (g). Az összegből 200 Ft-ot a helyszínen átvett Bornemizza 
Gergelytől, a vételárba pedig beleszámítják néhai Kalmar János említett adósságát is, melyet 
ezennel törlesztettnek tekintenek. (X. 181r–181v)

803. 1590. június 19. (in Gervasii et Protasii)
Wybwda-i Nagy István (n) kereskedés céljára (gratia quaestus exercendi) 50 magyar Ft-ot 
kölcsönöz Zynye-i Vas Gergelytől (e) azzal a feltétellel, hogy az összeget december 6-ig (ad 
diem festum beato Nicolao [!]) visszafi zeti, ellenkező esetben Vas Gergely a határidő letelté-
vel ama négy Wybuda-i jobbágytelkét, melyeken Fabian Lukács, Kis Tamás, valamint 
Hawassy Simion és Teodor nevű román (Valachi) jobbágyok laknak, továbbá Magyar-
nadas-on (Colos vm) a Racz Péter (pr) által lakott jobbágytelket haszonvételeikkel és tarto-
zékaikkal együtt a maga és testvére (fr. c): Vas Ambrus (e) részére zálogul foglalhatja. Vas 
Gergely és testvére csak akkor kötelesek haladéktalanul visszaadni e jószágokat, ha Nagy 
István saját pénzén váltja vissza azokat, ez utóbbi pedig a zálog idejére szavatosságot vállal. 
(X. 34v–35r)

1590. május 20. – 1590. június 19.
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804. 1590. július 18. (sab. p. Divis. ap.)
Bistricia-i néhai Iffyw másként Forster Wolfgang (c) fi a: Radna Banya-i Iffyw Martin (n) 
tekintettel Coloswar-i Kadar, másként Ötvös (Aurifaber) Mihály (c) jótéteményeire és a Rad-
nabanya mezőváros (Doboca vm) határában levő, Kiralybanyaya és Papbanyaya nevű ólom- 
és ezüstbányák közös művelésére (in una societate fodinas plumbi et argenti… coluissent), 
nevezetesen a zúzda (contusoria), vízvezeték (aquaeductus), a kohó (confl atorium) és a kü-
lönféle gépek és épületek felállítására (omnigenas machinas, aedifi cia ac structuras) fordított 
költségeire, végül pedig arra, hogy míg a bányák hasznára várt, addig néhány ezer forint kárt 
szenvedett, a nevezett Kiralybanya és Papbanya nevű bányáinak és tartozékaiknak, úgymint 
a zúzdának, kohónak, örökségeknek, épületeknek, bányavölgynek, vízvezetéknek, hegyek-
nek, erdőknek, halban gazdag tilalmas vizeknek (aquarum prohibitarum auratis [!] piscibus 
fecundarum) és kaszálóknak fele részét, továbbá az egyfelől Synka István (pr), másfelől saját 
házának szomszédságában levő Radnabanya-i kőházát a hozzá tartozó udvarral és kert-
résszel, valamint az udvaron levő borospincével együtt (area, pars hortii, cum cella vinaria in 
eadem area), úgyszintén két kaszálót a mezőváros határában, melyek közül a Latey nevű a 
Borkwth-nál, Gwbahay felé, a saját és Licz Simon (pr) kaszálója mellett van, a másik pedig 
a Sub Magwra nevű tilalmas föld (prohibita terra) aljában, a Schlakmezeo-n, néhai Thoth 
György (pr) özvegye: Marina (h) kaszálójának szomszédságában fekszik, szavatosság válla-
lása mellett nevezett Kadar, másként Ötvös Mihálynak és örököseinek adja ugyanazokkal a 
jogokkal és kiváltságokkal, melyekkel azokat ő most a vajda adománylevele és [a konvent] 
iktatásról kelt privilégiuma alapján bírja. (X. 160r–160v)

805. 1590. július 22. (f. IV. p. Eliae proph.)
Coloswar-on lakó Zegedy Gáspár (c) ama Boldocz-i birtokrészt és puszta nemestelket (curia 
nobilitari deserta), valamint a Mezeo Olahchan-ban (Thorda vm) levő négy lakatlan jobbágy-
telket, melyeket az erről 1589. június 27-én kelt oklevél (756. sz.) értelmében vett zálogba 
Magyarpeterd-i néhai Lugassy Máté (n) fi aitól: Miklóstól, Jánostól és Mátétól, valamint öz-
vegy anyjuktól: Hozzwazay Annától (g), haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, illetve 
ugyanazon jogon, amely alapján azokat bírja, 192 magyar Ft-on – a korábbi zálogösszegen –, 
továbbá a Boldocz-i ház építésére és a Mezeoolahchan-i halastó javítására tett költségei fejé-
ben további 183 Ft-on, összesen tehát a konvent előtt kézhez vett 375 Ft-on, szavatosság 
vállalása mellett zálogba adja Somlyai Gergely (e) fi skális directornak. A zálogosítás feltéte-
le az, hogy ő, vagy akit ez illet, e jószágokat csak a nevezett összeggel válthatja vissza Som-
lyaitól vagy örököseitől, akiknek esetleges építési költségeit örökbecsű szerint tartoznak 
megtéríteni. Ugyanakkor Zegedy vallotta, hogy Somlyai Gergely a majorsága jövedelmei 
felől (ex parte etiam proventuum allodiationis suae) már korábban elégtételt adott. (X. 
23v–24v)

806. 1590. augusztus 10. (in Laurentii mart.)
Coloswar-i Horwat Imre (n) nagyobb kancelláriai íródeák és felesége, néhai Cementes János-
nak (c) özvegyétől: Zsuzsannától született leánya: Cementes Katalin nyugtatja a Coloswar 
külvárosában levő Szt. Erzsébet ispotály mesterét (magistro xenodochii sanctae Elisabetae in 
suburbio Coloswariensi): Balogdi Farkast (n), valamint feleségét, említett Zsuzsanna asz-
szonyt afelől, hogy Cementes Katalin atyai kétharmadát (dualitas paterna) a város főterén – 
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Viczey Gáspár, illetve Szabó (Sartor), másként Balk Lőrinc (circumspecti) házainak szom-
szédságában – levő apai kőházból, továbbá földekből és ingóságokból részben készpénzben, 
részben örökségekben és ingóságokban kézhez vették, az utolsó részletet, 59 Ft-ot eme nyug-
ta keltekor. (X. 10r–10v)

807. 1590. augusztus 10. (in Laurentii mart.)
Egyfelől a Coloswar külvárosában levő Szt. Erzsébet ispotály mestere (magister hospitalis 
sanctae Elisabetae in suburbio Coloswariensi): Balogdi Farkas (c) – felesége, Coloswar-i 
néhai idősebb Cementes János (c) özvegye: Zsuzsanna nevében is –, másfelől Horwat Imre 
(n) nagyobb kancelláriai íródeák és felesége, ugyanazon Cementes Jánosnak említett Zsu-
zsannától született leánya: Katalin megjelentek a konvent előtt azért, hogy Horwath Imre és 
felesége néhai Cementes János főtéri kőházából és Coloswar-on, valamint annak határában 
levő minden javaiból és örökségeiből való kielégítésükről levelet állíttassanak ki Balogdi és 
felesége részére. Ez utóbbiaknak a nyugtát (806. sz.) át is adják, de kikötik, hogy ha az atyai 
házat vissza tudnák váltani – tehát ha néhai idősebb Cementes János gyermeke: ifjabb János 
meghalna, vagy ha a város privilégiumai megengednék Zsuzsanna asszonynak a házból való 
kirekesztését –, akkor a visszaváltáskor a háznak ama becsű szerinti értékével, azaz 825 Ft-
tal számoljanak, mely summából őket korábban kielégítették (in redimendis ad sese il[lis] 
aedibus aestimationem peractam, iuxta quam ipsi ex iisdem aedibus excontentati essent ob-
servaturos). Ha viszont a házat a becsült értéken felül lehetne eladni, akkor a különbözetből 
is követelni fogják a harmadrészt (ex precio domus venditae et superabundantia seu excessu 
illius summae suam portionem putam tertialitatem excessus illius reposcerent). (X. 386r)

808. 1590. szeptember 10. (f. V. p. Nat. Mariae)
Iklod-i Toldalaghi Ferenc (e) Balogh, másként Pataki Mihály nevű Czegeo-i (Doboca vm) 
jobbágyát feleségével, gyermekeivel és ingóságaival együtt örök jogon cserébe adja Oroz-
faya-i Bornemizza Istvánnak (e), annak Kisnywlas-on (Colos vm) levő ama jobbágytelkéért, 
melyen Karachon Petru nevű román (Valachus) lakik feleségével és gyermekeivel együtt. A 
felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak. (X. 18r–18v)

809. 1590. szeptember 20. (Albae Iuliae, XX. Septembris)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda hűséges szolgálatai jutalmául Abafaya-i Gyulay 
Pálnak (g) engedélyezi, hogy Abafaya (Thorda vm) és Zowata (Maros sz) nevű egészbirtoka-
iról és az ottani nemesi udvarházairól, valamint azok haszonvételeiről és tartozékairól, továb-
bá Regen mezőváros (Thorda vm) szőlőhegyén levő megművelt szőlőiről (vineis… pastina-
tis) bárki részére szabadon rendelkezhessen, és biztosítja arról, hogy e rendelkezését ő vagy 
fejedelmi utódai jóváhagyják. — Oklevelét függőpecsétjével erősíti meg. (X. 194r–194v)
Ái a kolozsmonostori requisitorok 1593. január 27-én felsőjárai Gyulai János részére kiadott oklevelében, amely 
szerint pergamenre írott függőpecsétes eredetijét balról a vajda, jobbról pedig Kovacsóczi Farkas kancellár látta el 
kézjegyével. Előfordul tartalmi ái-ként is Gyulai Pálnak 1592. január 25-én kelt rendelkezésében, l. Szabó: Gyulay 
Pál 110.

1590. július 18. – 1590. szeptember 20.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei286

810. 1590. szeptember 24. (f. V. p. Matthaei ap.)
Zentkiraly-i néhai Banffi losonczi György (m) fi ai: Szazalmas-i Banffi losonczi János és test-
vére (fr. cout): Hwnyad-i Banffi losonczy György (egregii) egyezséget kötnek perükben, 
mely amiatt indult, hogy a nevezett György 1590. február 24-én (in Matthiae ap.) felfegyver-
zett familiárisaival lerohanta János Szazalmas-i (Kikelleo vm) nemesi udvarházát, és ott Per-
nezy Anna (g) servitorát: Zalai Farkast (n) meg akarták ölni. Habár Banffi losonczy János már 
megkapta ezen ügyben a György servitorai ellen kelt ítéletlevelet, de azt – fogott bírák köz-
benjárására – semmisnek nyilvánítva, 200 magyar Ft kötés terhe alatt kiegyezik öccsével 
úgy, hogy minden eddigi viszályukat megszüntetik, és többé nem pereskednek. Végül, mivel 
János az udvarház lerohanása ügyében folyt perében sokat költött az ügyvédekre, valamint az 
ítéletlevélre, György neki adja Nizner, másként Takach Márton nevű Jakos-i (Kikelleo vm) 
jobbágyát, annak javaival, feleségével és gyermekeivel együtt, Banffi losonczi János pedig 
Thur-i Kowach Márton nevű jobbágyát egy évre Györgynek engedte át. (X. 17r–18r)

811. 1590. október 6. (f. III. p. Francisci conf.)
Egyfelől Coloswar-i Zekel Ferenc (pr), másfelől felesége, előbb Nagy Péter, majd Egeressy 
Bernát (providi) özvegye: Márta (h), tekintettel gyermektelenségükre, és hogy bármelyikük 
halála esetén az életben maradót az osztandó javak miatt ne zaklassák, a következő egyezsé-
get kötik. Zekel Ferenc magtalan halálával ingóságai és ingatlanai feleségét, Mártát illessék 
meg úgy, hogy azokat élete végéig birtokolhassa, és hasznaikat vehesse, Ferenc korábbi há-
zasságából született leányai pedig e javak kapcsán őt ne háborgassák. Márta halálával – Co-
loswar városának szokásjoga szerint, és mivel férjét hűen szolgálta – e hátrahagyott javainak 
kétharmada (bessis seu duae partes) Ferenc leányaira és örököseikre, egyharmada (tertia vero 
pars) pedig az asszony rokonaira maradjon. Ha Márta halna meg előbb, akkor javai férjére 
háramoljanak, aki azokat élete végéig békében birtokolhatja, az ő halálával pedig kétharmad 
részük (bessis cunctorum bonorum) leányait és örököseiket, harmadrészük pedig Márta 
atyafi ait illeti meg. (X. 46r–46v)

812. 1590. október 26. (f. II. a. Sim. et Jud.)
Szarwaskend-i Sibrik Gáspár (e) Sarkad-i kastélyát (castellum) a mellette levő nemesi udvar-
házhellyel (loco curiae nobilitariae), melyen most egy jobbágy lakik, a Sarkad-i és Keote-
tarcza-i részbirtokokat, a Keotegyan-i birtokrészt az ottani nemesi udvarházhellyel, melyet 
szintén parasztok bírnak (cum loco curiae nobilitariae, quem nunc rustici quidam posside-
rent), az Anth, Remethe, Keoteoeossy, másként Sarkadeossy, Eczyen, Meggy[es], Martonte-
lek, Herpan birtokbeli részeket, a Belseok, Szemcze, Nyek prédiumokbeli részeket, a Miseo-
zel nevű erdőbeli részét, továbbá Varad (Bihor vm) Vadkert nevű utcájában, Lad[…] János 
épülete mellett levő ama házát, mely néhai Sarkady Jánosé volt, az ahhoz tartozó szőlőkkel 
és rétekkel együtt, úgyszintén Bankamaras (Zarand vm) és Olahfenes egészbirtokokat az 
utóbbiban levő nemesi udvarházzal, Magiartotfalw egészbirtokot, a Zentmihalytelke-i rész-
birtokot és nemesi udvarházat, valamint a Thamasfalwa-i (Colos vm) jószágot haszonvétele-
ikkel és tartozékaikkal együtt fi ágon való magszakadása esetére atyafi úi szeretetből Szarwas 
Kend-i Sibrik István (e) fi ának: Zsigmondnak (n) vallja. (F15/63)
Protocollumtöredék szakadozott papíron, valószínűleg a IX. jegyzőkönyv 255r–255v lapja.
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813. 1590. október 26. (f. II. a. Sim. et Jud.)
Egyfelől Thamasfalwa-i Thamasfalwy Dénes (e) – gyámként Thamasfalwa-i néhai Thamas-
falwy Mihály (e) gyermeke: László nevében is –,Thamasfalwa-i Thamasfalwy Miklós (e) – 
fi a: Pál nevében is –, valamint Thamasfalwa-i néhai Thamasfalwy János (e) fi a: Imre, másfe-
lől Bikal-i Vitez Miklós (e) – testvéröccse (fr. g. natu minoris): Ferenc nevében is – egy 
nemzetségből való atyafi akként (fratres generationales) egyezséget kötnek. Ennek értelmé-
ben a Thamasfalwyak Vitez Miklós és Ferenc ősi jószágai, nevezetesen Magyar Bikal, Also, 
Keozep és Felseofewld, másként Sibofalwa, továbbá Valko, Keleczel és Wyfalw (Colos vm) 
birtokbeli részeik iránti igényeikről lemondanak, átengedve azokat a Vitezeknek úgy, hogy 
ez utóbbiak készen állnak saját költségükön segíteni Thamasfalwa birtok Sibrik Gáspár (e) 
kezén levő fele részének visszaszerzésében, és lemondanak e félrészre, valamint a birtoknak 
a Thamasfalwyak által bírt másik felére vonatkozó igényeikről. A Zent Mihaltelke-i (Colos 
vm) birtokrészt, melyet Sibrik Gáspártól peres úton szándékoznak visszaszerezni, egymás 
között felosztják, kivéve Bikal-i néhai Vitez Tamás (e) részét, melyet Zentpal-i Zentpali Já-
nosnak (e) és örököseinek adnak vissza, ha pedig valamelyik félnek magva szakadna, része a 
másik félre háramlik. A szerződés megszegője 2000 magyar Ft-on maradjon, melyet a másik 
fél annak jószágain vegyen meg. (X. 19r–20r)

814. 1590. október 26. (f. II. a. Sim. et Jud.)
Egyfelől Zentpal-i Zentpaly/Szentpali János (e) – fi a: István, továbbá Gereomonostra-i néhai 
Kemeny Ferencnek (e) feleségétől, Zentpal-i néhai Zentpaly Andrásnak (e) és feleségének, 
Bikal-i néhai Vitez Tamás (e) leányának: néhai Vitez Katalinnak leányától: néhai Zentpaly 
Erzsébettől (g) született fi a: Kemeny János (n), valamint Also Balasfalwa-i néhai Chereny 
Pálnak (e) említett néhai Zentpaly Erzsébettől született fi a: Chereny Farkas nevében is, és a 
többi rokon terheit is magára véve –, másfelől Thamasfalwa-i Thamasfalwy Dénes, Miklós 
és Imre (nobiles), továbbá Vitez Miklós – testvére (fr. c): Ferenc nevében és az atyafi ak ter-
heit is magukra véve – a következő egyezséget kötik. Thamasfalwy Dénes, Miklós és Imre, 
valamint Vitez Miklós vallották, hogy ha ama Zentmihalytelke-i (Colos vm) részjószágot, 
melyet említett néhai Vitez Tamás leányának: néhai Katalinnak adott, jelenlegi birtoklójától, 
Szarvaskend-i Sibrik Gáspártól (e) peres vagy bármilyen más úton vissza tudnak szerezni, 
akkor azt atyafi úi szeretetből Zentpaly Jánosnak és fi ának: Istvánnak, valamint mindkét 
nemű örököseiknek adják örökre szólóan, kivéve néhai Vitez Tamásnak ugyanott levő neme-
si udvarházát és a háztól lenebb levő (subtus eandem domum), illetve Uybwda birtok felé eső 
két halastavát, mely jószágokat Zentpaly János nevezett Thamasfalwy Dénes, Miklós és 
Imre, valamint Vitez Miklós és Ferenc, úgyszintén örököseik és utódaik részére enged át 
örökre szólóan. Ha az említett Thamasfalwyaknak és Vitezeknek magvuk szakadna, a Sibrik 
Gáspártól visszaszerzendő rész Zentpaly Jánost és örököseit illeti meg, ha viszont Zentpaly 
halna el magtalanul, akkor néhai Vitez Tamás említett jószágrésze Thamasfalwy Dénesre, 
Miklósra és Imrére, Vitez Miklósra és Ferencre, valamint örököseikre és utódaikra háramlik. 
Az egyezséget megszegő fél 2000 arany Ft-on maradjon, melyet a másik fél ellentmondás 
fi gyelembe vétele nélkül megvehet jószágain. (X. 29r–29v)

1590. szeptember 24. – 1590. október 26.



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei288

815. 1590. október 26. (f. II. a. Sim. et Jud.)
Egyfelől Gereomonostra-i Kemeny György (e), másfelől Keobleos-i Theke György (e) és 
felesége, az említett Kemeny György leánya: Borbála (g) az alábbi egyezséget kötik. Mint-
egy 14 éve a nemrégiben elhunyt Sombor-i néhai Sombory László (m) és Nagy Eoskeoleo-i 
néhai Valkay Miklós (e) Gereomonostra és Valko (Colos vm) birtokok határai okán Kemeny 
Györgyöt perbe fogták, aki e pere folytatása, valamint a határok védelme miatt kölcsönök 
felvételére, ugyanakkor más szükségeire, úgymint Gereomonostra-i nemestelke és egy csűr 
építésére (horrei constructione) némely birtokjogainak elzálogosítására kényszerült. Kemeny 
György, minthogy egyfelől eleget kell tegyen hitelezői követeléseinek, másfelől pedig, hogy 
részbirtokai ne kerüljenek idegen kézre, Gereomonostra-i birtokrészét és nemesi udvarházát, 
továbbá Olahmonostor, Jakotelke, Olah Bikal, Derite, Bedech, Erdeofalwa és Meriggio (Co-
los vm) birtokbeli Kemeny rez-nek nevezett jószágait – kivéve a Rado rez-nek mondott, 
mindkét ágat megillető részbirtokokat – haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 1000 ma-
gyar Ft-on leköti említett leányánál és örököseinél. Kemeny Borbála apja halála után e jószá-
gok fele részét rögtön magának foglalhatja, a másik felét pedig a Gereomonostra-i nemesi 
udvarházzal együtt György felesége: Toldalaghy Erzsébet (g) bírhatja addig, míg újra férjhez 
megy. Ha pedig Györgynek Borbálán kívül nem lesz más gyermeke, mihelyt említett felesé-
ge újból házasságot köt, hitbérét kapja kézhez, majd az ő fele részét is a nemesi udvarházzal 
együtt leánya vagy örökösei elfoglalhatják, és bírhatják addig, amíg az 1000 Ft felől elégté-
telt nem kapnak azoktól, akiket e jószágok megilletnek. A Kemeny nemzetség érdekelt tagjai 
az inskripciós összeget akkor is le kell tegyék Borbála asszonynak vagy örököseinek, ha ki-
derül, hogy Kemeny György javai csak a fi ágat illetnék meg, Borbála magvaszakadtával vi-
szont a jószágok az atyafi akra szállnak. (X. 36r–36v)

816. 1590. október 27. (f. III. p. Demetrii mart.)
Egyfelől Nozal-i Czeffey János, másfelől Kemer-i/Kemery István (egregii) fogott bírák útján 
egyezséget kötnek birtokperükben, amely azért indult, mert miután Keozeplak-i néhai Keme-
ry Kristóf (e) a Keozeplak-i részbirtokot és nemesi udvarházat, Nerce, Zwthor birtokbeli ré-
szeket és Bozonoktelke (Colos vm) nevű prédiumot eladta (199. sz.) Czeffey Jánosnak, me-
lyekbe őt ellentmondás nélkül beiktatták, azokat nevezett Kristóf magszakadásával annak 
közeli atyafi a (fr. propinquior): Kemery István magának foglalta. Ennek értelmében a birto-
kokat Czeffey János – saját embere: Macasdy János (n) által arany[pénzben] (in auro) kézhez 
vett 300 Ft-ért – örök jogon átengedte a nevezett Kemery Istvánnak, továbbá a jószágokkal 
együtt az azokra vonatkozó okleveleket is átadta, és a jogtalan kereset büntetésének terhe 
alatt (sub poena indebitae actionis) vállalta, hogy – a zálogösszeg megtérítése ellenében – 
visszaadja Kemery Istvánnak ama Kys Pál nevű Kemer-i (Krazna vm) jobbágyot is, akit 
egykor zálog címén néhai Valkay Miklós (e) bírt, jelenleg pedig felesége jogán ő birtokol. 
(VIII. 27r–27v)

817. 1590. október 27. (f. III. a. Sim. et Jud.)
Egyfelől Zagorhida-i Garazda János (e), másfelől előbb Zagorhida-i Garazda Kristóf, majd 
Solyomkeo-i Menyhar László (egregii) özvegye, jelenleg Swk-i Swki Pál (e) felesége: Maro-
czy Borbála (g) – részben fogott bírák közbenjárására, részben azért, hogy további költségek-
től megkíméljék magukat – kiegyeznek néhai Garazda Kristóf által végrendeletében bizo-
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nyos összegen említett özvegyénél inscribált Solyomkeo és Zotelke birtokbeli részek, illetve 
a Nagyeoskeoleo (Doboca vm) határában levő Chykos to nevű halastó okán a vajda ítélőszé-
ke előtt folyó perükben úgy, hogy Garazda János a nevezett jószágokért és más birtokjogaiért 
100 magyar Ft-ot fi zetett az asszonynak, aki azokat átengedte a rájuk vonatkozó oklevelekkel 
együtt. Garazda János jogos örökösként birtokba veheti a jószágokat, Borbála asszony és 
férje: Swki Pál pedig nyugtatták eme egyezség és a 100 Ft kifi zetése felől. (X. 5r–5v)
Tisztázata: Teleki cs. marosvásárhelyi lt., Joglevelek, 73. csomó, 7952. sz.

818. 1590. október 27. (f. III. a. Sim. et Jud.)
Hallerkeo-i néhai Haller Péter (e) fi ai: Gábor és Mihály (egregii nobiles) – atyafi aik, Gábor 
pedig fi a: Ferenc terheit is magukra véve – az alábbi egyezséget kötik. 1587. január 13-án a 
gyulafehérvári káptalan requisitorai előtt összes jószágukról és ingóságaikról bevallást (585. 
sz.) tettek, mely szerződésük egy ideig ugyan érvényben maradt, de miután Mihály rájött, 
hogy ezen egyezség és osztály jogai sérelmére van, azt idejében visszavonta, és semmisnek 
nyilvánította. Ezután pedig Gábor testvéreként (uti frater carnalis) törvény szerint a vajda 
parancslevelével kirendeltette Radwanczy Márton (e) ítélőmestert, hogy az osztályt és a ja-
vak elkülönítését végezze el, de ennek végrehajtásakor Haller Gábor – Balastelke-i offi ciáli-
sa: Zekel Pál (n) útján – visszaűzést tett (repulsionem fecisset), és az ügy annyiban maradt, 
mivel a viszontagságos idők okán a nyolcados törvényszakok tartása elmaradt, s így az egye-
netlenség továbbra is fennállt. Most, ahogyan fi vérek között illik (ut fratres inter germanos 
decet), kiegyeznek abban, hogy a gyulafehérvári requisitorok előtt kötött szerződésük ér-
vényben marad, de azt bizonyos részeiben megváltoztatják. Ezek szerint Gábor Balastelke-i 
(Kikelleo vm) atyai és pénzen szerzett jószágát az ott levő nemesi udvarházzal, valamint 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt örökösen testvérének, Mihálynak vallja, kivéve ama 
szőlőt, melyet a Nemes nemzetségtől pénzen vásárolt, továbbá azt az irtványföldet, melyet e 
szőlő melletti erdőből irtatott és a szőlőhöz csatolt (novalibus illis, quae ex sylva vineae illi 
vicina ipsemet extirpari curasset et eidem vineae applicuisset), és melyeket Haller Mihály 
saját jobbágyaival kell évente műveltessen és szüreteltessen, a bort pedig Gábor Feyeregy-
haz-i (in cottu Albensi) birtokára kell szállíttassa. Gábor ezen év őszi és tavaszi vetését is, 
úgymint a gabonát, árpát, tönkölyt, zabot és ehhez hasonlókat, továbbá egy asztag búzát az 
allodiális kertben (in horto allodiali) és ama 333 Ft adósságot, melyet Omlassy Lőrinc örökö-
seitől törvény útján megszerzett, testvérének és örököseinek engedi. Ezenfelül Heasfalwa-n 
(in cottu Albensi) bírt zálogos részét is – a zálogösszegen való visszaváltásáig – Haller Mi-
hály kezébe adja, kivéve egy rétnek azt a részét, melyet neki Heasfalwy Pál és Illyes Lőrinc 
(nobiles) kötöttek le. Úgyszintén megtartja magának az említett Balastelke-n levő, búzával 
teli vermet (hypogaeo seu fovea tritico plena) és a gabonásban levő búzát (tritico in granario 
domestico). Mihály a Heasfalwa-i rész visszaváltásakor köteles lesz a zálogösszeget kezéhez 
venni, a jószágot visszaadni, a pénzt pedig hiánytalanul Haller Gábor kezéhez szolgáltatni. 
Minthogy Haller Gábor a must árával tartozik Balastelke-i jobbágyainak, átengedett nekik 
egy asztag búzát, a fi zetetlenül maradt kilenc Ft törlesztését pedig Mihály magára vállalta 
azért, mert Gábor saját jobbágyainak tartozásait átengedte neki. Azokról az adosságokról, 
melyeket György deák, aki szebeni boltjuk és árujuk gondját viselte (camerae ipsorum Cibi-
niensis, mercimoniorumque curam habuisset), nevükben, de többnyire Gábor nevében a né-
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meteknél (Germani) halmozott fel – az adóslevelekből pedig a németek már többet bemutat-
tak – eldöntötték, hogy Mihály a rá eső részt minden esetben törlessze. Azon javakat, 
részbirtokokat vagy egészbirtokokat, melyeket Mihály a korábbi egyezségük értelmében 
testvérének adott örök jogon, most újból Gábornak, valamint utódainak és örököseinek vall-
ja, kivéve a Balastelke-i és Heasfalwa-i reá eső említett részeket. Végül a korábbi egyezség-
levél ama részét, mely így szólt: „mindkét nemen való örököseinek és utódainak”, megvál-
toztatták arra, hogy „minden örökösének és utódának” (illa particula priorum litterarum 
compositionalium, quae sic habet: haeredibusque et posteritatibus utriusque sexus universis, 
cassata et eliminata habeat in ea parte, quatenus utrunque sexum comprehendit, sed duntaxat 
haec verba permaneant videlicet: haeredibusque et posteritatibus universis), és érvénytelení-
tették azt a részt, amely arra kötelezte Haller Gábort, hogy Mihálynak évente három hordó 
bort küldjön Szebenbe. Az egyezséget megszegő fél 5000 magyar Ft-on maradjon, mely 
összeget a szerződés megtartója annak ingóságain és jószágain jelen oklevél alapján ellent-
mondás fi gyelembe vétele nélkül megvehet. (X. 27r–29r)
Tisztázata: Haller cs. lt., 2. sorozat, nr. 16a, f. 9.

819. 1590. október 29. (f. V. p. Sim. et Jud.)
Egyfelől Zawa-i Almadi Gáspár (e) – fi a: Bálint, továbbá leányai, Feoldwar-i Feoldwary 
György (e) felesége: Borbála, Zowath-i Ombozy Miklós (e) felesége: Katalin, illetve a haja-
don Druzsina és Anna terheivel is –, másfelől Veczel-i néhai Boythory Gergely (e) fi a: Bálint 
(n) közbírák által egyezséget kötnek perükben, mely részben amiatt folyt, hogy Almadi Gás-
pár Boythory Bálintnak Boythor, Veczel, Herpelye, Valchecz és Hydegfalw, másként Ohaba 
(Hunyad vm) nevű egészbirtokain osztályt kért, részben pedig azért, mert Boythory Somlyo-i 
Bathory Zsigmond erdélyi vajda parancslevelével Almadi Gáspártól kérte a jószágaira vonat-
kozó okleveleket. Ennek értelmében Almadi Gáspár átengedi a Coloswar városában nála 
őrzött okleveleket, Boythory pedig 1591. június 2-ig (ad Pentec.) 90 magyar Ft-ot fi zet, el-
lenkező esetben Almadi és örökösei nevezett jószágaiból zálogul foglalhatnak nyolc népes 
jobbágytelket, de ha azokat a zálogösszeg lefi zetésekor visszaadni nem akarnák, veszítsék el 
a zálogösszeget, és a jobbágytelkek örökbecsűjén maradjanak. Ha a továbbiakban Almadi 
Gáspár és örökösei Boythory Bálint jószágaiból peres úton követelnének, 200 arany Ft bün-
tetés terhelje őket, melyet ez utóbbi rövid idézés (brevis evocatio) útján hajtson be tőlük. 
Végül kikötik, hogy Almadi Gáspár – Brad-i Rebeczey Albert (e) nevében – kérheti az osz-
tályt Boythory nevezett jószágaiból, de nem a maga, hanem a nevezett Rebeczey Albert ré-
szére. (X. 7v–8v)
A lapszélen: Non sunt extradatae.

820. 1590. október 30. (f. VI. p. Sim. et Jud.)
Egyrészt Sofalwa-i Gaway Miklós, másrészt Manik-i Sztrigy János (e, n) – felesége, néhai 
Possa Kristófnak (e) és feleségének, Szentmarton Machkassa-i néhai idősebb Machkassy 
János fi a: Márton fi a: néhai Balázs leányának: néhai Machkassy Zsófi ának (g) leánya: Possa 
Katalin (n), valamint gyermekeik: Sztrigy György, István, Miklós, Anna, Erzsébet és Petro-
nella, továbbá Colos vármegye szolgabírájának, Gereomonostra-i Kabos Tamásnak (e) fele-
sége: Possa Ilona nevében –, továbbá SzazSombor-i Zekely János – feleségétől, említett né-
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hai Machkassy Balázs leánya: néhai Ágnes (g) és Nema-i néhai Deseo Ferenc (n) leányától: 
néhai Deseo Annától (g) született fi a: Szekely Gergely nevében –, Somay Lukács – Magiar 
Nadas-i Nadassy Jánosnak (n) feleségétől, nevezett Machkassy Balázs leányától: néhai Mar-
gittól (g) született fi ai: Péter és Pál, úgyszintén Chepegeo Machkas-i, másként Zentkereztmach-
kassa-i néhai Borssay Ciriacus fi a: néhai Balogh János fi ai: István és János nevében –, neve-
zett néhai idősebb Machkassy János fi a: Bálint fi a: néhai János fi ai: Gábor – fi ai: Ferenc és 
László nevében is – és Bálint – testvére (fr. c): Machkassy Sebestyén nevében is –, Chepe-
geomachkas-i Zekely István – fi a: Antal és leánya, Zentkereztmachkassa-i ifjabb Zekely Ist-
ván (n) felesége: Zekely Erzsébet nevében is –, Zekely Ferenc – fi a: Márton nevében is –, 
Zentmarton Machkassa-i Koda Gáspár és Kide-i néhai Illyes Györgynek (n) feleségétől, ne-
vezett Zentmartonmachkassa-i néhai Machkassy Bálint leányától: Ágnestől (n) született fi a: 
Zentmarton Machkassa-i Illyes Tamás – fi a: György és hajadon leányai: Katalin és Erzsébet 
nevében is –, valamint Ugochai István – felesége, Zwchak-i néhai Thomori Demeternek fe-
leségétől, néhai Machkassy Balázs leányától: néhai Orsolyától született leánya: Thomori Er-
zsébet, továbbá ugyanannak korábbi férjétől, Magiar Reod-i néhai Cheh Gergelytől született 
fi ai: Pál és István (egregii, nobiles) nevében is – egyezséget kötnek. Gaway Miklós vallotta, 
hogy az elmúlt években Somlyo-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda iktatóparancsa alapján be 
akarta magát vezettetni a FelseoZentmartonmachkassa (Colos, Doboca vm), Chepegeomach-
kas, másként Zentkereztmachkassa (Doboca vm) és Mera (Colos vm) birtokbeli részekbe és 
a bennük rejlő királyi jogba, de a végrehajtás idején a nevezett Machkasi nemzetség – e jó-
szágok birtoklójaként – ellentmondást tett, amiért őket megfelelő határnapra a vajdai kúriába 
megidézték. A határidő eljöttével Gaway részint fogott bírák közbenjárására, részint mert a 
Machkasi nemzetségnek e jószágokhoz jussa van, és nem akar velük pereskedni, ezért az 
említett vajda adományát a királyi joggal együtt nekik átengedi (praemissam donationem et 
collationem memorati illustrissimi domini principis una cum jure regio eisdem relaxandam 
condonandamque duxisset), és egyúttal ígéretet tesz az adománylevél, iktatóparancs és az 
erről kelt jelentés átadására is. Ennek fejében a Machkasi-ak költségtérítésként 40 magyar 
Ft-ot fi zettek, Gaway pedig kötelezte magát, hogy a Machkasi nemzetséget a fentiek miatt 
háborgatni vagy velük szemben az adományt érvényesíteni soha nem fogja. (X. 188r–189r)

821. 1590. október 31. (sab. p. Sim. et Jud.)
Samson-i néhai Hodossy Gáspár (n) fi a: Miklós (n) – Hidalmas-i néhai idősebb Kanthor Já-
nos (e) fi ai: Tamás és Miklós, valamint Hydalmas-i Kanthor Péter (n) fi a: Márton és Hydal-
mas-i néhai ifjabb Kanthor János (n) fi ai: György, Gábor és Mihály (nobiles) nevében – tilta-
kozik amiatt, hogy az elmúlt években az említett Kanthor Péter és néhai Kanthor János fi a: 
Gábor a Doboka-i (Doboca vm) Kanthor rez-nek nevezett birtokrészt haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt örök jogon Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda tanácsurának: Lo-
na-i Kendy Sándornak (m) idegenítették el. Ezért tiltja a nevezett Pétert és Gábort a jószág 
elidegenítésétől és azzal kapcsolatos bevallás kiállíttatásától, Kendy Sándort és bárki mást a 
megszerzéstől és birtoklástól, a vajdát pedig a jóváhagyástól, adományozástól és iktatópa-
rancs kiállításától. (X. 37r–37v)
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822. 1590. november 1. (I. Novembris)
Derse-i Komyathy Mihály (n) – Ezthyen-i Nagy Ambrus és Kowachy Mihály (egregii) jelen-
létében – Derse-i (Doboca vm) nemesi udvarházát 100 magyar Ft-on zálogba veti Kend-i 
Kendi Gábornál (m). (X. 260r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1593. november 10-én kelt oklevelében.

823. 1590. november 3. (f. III. p. Omn. sanct.)
Egyfelől Nozaly-i Cheffey János (e), másfelől Szazsombor-i Zekel János és Panczelcheh-i 
Vajda, másként Baad Ştefan – mindketten Apathi-i néhai Boer Péter (e) gyermekei: István, 
Anna és Margit, továbbá Kereztwry Gáspár (n) felesége: Márta nevében, nevezett Baad Şte-
fan ugyanakkor feleségétől, KisDewecher-i néhai Ombozy Gáspárnak (e) és néhai Zekely 
Katalinnak (g) leányától: néhai Zsófi ától (n) született fi a: Baad Ioan nevében – az alábbi 
egyezséget kötik. Az elmúlt években Somlyo-i néhai Bathory Kristóf erdélyi vajda a Felseo 
rez-nek, másként Kendi rez-nek nevezett SzazSombor-i (Doboca vm) részjószágot Cheffey 
Jánosnak adományozta (73. sz.), e jobbágytelkeknek Manik-i Ztrigy János és Kisdewecher-i 
Balay Imre (egregii) vajdai emberek általi iktatása során viszont Zazsombor-i néhai Zekel 
Illés és említett Zekel János személyesen, Apathi-i néhai Boer Péter és néhai Zekel Katalin 
pedig embereik útján tiltást tettek, amiért őket a néhai vajda ítélőszékére idézték, majd e per 
halasztásokkal a jelenlegi, október 25-től Coloswar-on tartott (ad presentem terminum celeb-
rationis judiciorum octavi diei festi beati Lucae evangelistae) terminusra került, miközben az 
ellentmondó néhai Zekel Illés, Boer Péter és Zekel Katalin halálával a per örököseikre há-
ramlott. Cheffey János részint fogott bírák tanácsára, részint azért, hogy kedvezzen Zekel 
Jánosnak, Vaida Ştefan-nak és az árváknak, az említett adomány folytán a Zazsombor-i rész-
jószágban levő minden jussát örökre szólóan Zekel Jánosnak, Baad Ioan-nak, Boer István-
nak, Annának, Margitnak és Kereztwry Gáspárné Mártának, valamint utódaiknak és örökö-
seiknek engedi át az arra vonatkozó okleveleivel együtt, és egyúttal kötelezi magát, hogy 
nem fogja őket örökségükben háborgatni, minthogy a nevezett Zekel János és Vajda Ştefan 
az árvák nevében is 15 magyar Ft-ot fi zettek költségeiért. (X. 24v–25v)

824. 1590. november 4. (f. IV. p. Omn. sanct.)
Apanagfalva-i Apafy Imre (e) miután az országgyűlés szökött jobbágyokra vonatkozó végzé-
sei értelmében Bedeon (Doboca vm) birtokáról Koloswar városába szökött, Penteker Fábián 
nevű jobbágyát korábbi lakóhelyére akarta visszavinni, Colos vármegye jegyzője: Márton 
deák (e) és mások közbenjárására, továbbá 16 magyar Ft fejében a nevezett Penteker Fábiánt 
feleségével és gyermekeivel együtt, szavatosságot vállalva mentesíti a jobbágyi szolgálatok 
terhe alól. Egyúttal engedélyezi Koloswar-ra vagy bárhova való szabad költözését. (VIII. 22r)

825. 1590. november 6. (f. VI. p. Omn. sanct.)
Thasnad-i néhai Barbely Máténak (n) feleségétől, néhai Dobay Erzsébettől (n) született fi a: 
Mihály (n) az általa vagy talán anyja által is (vel forte etiam per dictam genitricem suam) 
ezelőtt kilenc évvel, a nagyböjt idején (anno abhinc nono in Quadragesimis) mások sugalla-
tára rokonával: Zabo Györggyel (c) bizonyos jószágairól kötött egyezségét (334. sz.) vissza-
vonja és érvényteleníti. Ugyanakkor tiltja a nevezett Zabo Györgyöt és örököseit a jószágok 
elfoglalásától, iktatásától vagy hasznainak vételétől. (X. 22r–22v)
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826. 1590. november 7. (sab. a. Martini ep.)
Dersse-i néhai Komyathy János (n) fi a: Péter életkorát – Kechetzylwas-i Szylwassy/Zyl-
wassy János és Dersse-i Komyathy Mihály (egregii) kérésére – nyolc esztendőben határoz-
zák meg. (X. 30r)

827. 1590. november 9. (f. II. a. Martini ep.)
Egyfelől SzentGeorgy-i Makray Bertalan (e), másfelől Apanagyfalwa-i néhai Sarkany Tamás 
(n) fi a: János – testvéröccse (fr. g. natu minoris): Sarkan György és hajadon leánytestvére (s. 
c): Erzsébet, továbbá néhai Sarkan Jakab (n) leánya, Lippai András (n) deák felesége: Sarkan 
Rebeka terheivel is – kiegyeznek ama perükben, melyet Sarkany János felperesként 1588-
ban kezdett Makray Bertalan ellen néhai ZentGyorgy Boldizsár és György (nobiles) Zent-
Georgy és Zeplak (in Zolnok Interiori), továbbá Felpestes, Thamastelke, Keozeptelek, Nan-
dor, Chelpez, Kwrch, Balest, Munchal, Nemethi, Kayan és Hozzwliget (Hunyad vm) 
birtokbeli részei okán. Minthogy Sarkany Jánosnak tudomására jutott bizonyos fogott bírák 
– Makray Bertalan által bemutatott – két jelentőleveléből, hogy az elmúlt években apja: Sar-
kany Tamás kiegyezett néhai SzentGeorgy Lászlóval és gyermekeivel úgy, hogy ez utóbbi 
Nemethi-n (Huniad vm) hat jobbágytelket 800 Ft-on Sarkany Tamásnál inscribált, perköltsé-
gei megtérítéséért 75 Ft-ot adott, és kötelezte magát, hogy a lekötött részjószágon új házat 
építtet, amiért apja a nevezett jószágok okán indított pereket letette, most ő is egyezséget köt 
Makray Bertalannal, melynek értelmében perköltségeiért Makray 20 magyar Ft-ot fi zet, to-
vábbá két ökröt és egy ménesbeli lovat ad. Makray az összeg fele részét a hiteleshelyen 
kifi zette, a maradékot pedig [1591.] március 1-én (die decima a. dom. Remin.) köteles tör-
leszteni. Ha a továbbiakban Sarkany Tamás örökösei vagy atyafi ai az említett per kapcsán 
Makray Bertalant vagy örököseit háborgatnák, a patvarkodás vétkén és 200 arany Ft-on ma-
radjanak. (X. 21r–21v)

828. 1590. november 9. (f. II. a. Martini ep.)
Rabocz-i Raboczy Andrásnak (n) feleségétől, Panczelcheh-i néhai Czompo Márton leányá-
tól: Margittól (n) született fi a: János (n) tiltakozik amiatt, hogy Fodorhaza-i Czompo Sebes-
tyén (n), említett anyja és testvérei, nevezett néhai Czompo Mártonnak leányai: Ágota és 
Klára Bos (Colos vm) birtokbeli ősi részeiket különböző időpontokban Kyde-i néhai Illyes 
Gáspár (e) Colos-i kamarásnak idegenítették el (498, 704. sz.), Panczelcheh-i néhai Vajda, 
másként Baad Ştefan (e) pedig Szaz Antal, Lőrinc és Benedek nevű Panczelcheh-i (Doboca 
vm) jobbágyokról egyezséget kötött Radnolth-i Kendi Ferenccel (m). Minthogy ezen elide-
genítések és egyezségek jogainak sérelmére történtek, azokat visszavonja és érvényteleníti, 
tiltva mindenkit a jószágok elfoglalásától és használatától. (X. 21v–22r)

829. 1590. november 11. (in Martini ep.)
Egyfelől Somlyay Gergely (e) fi skális director, másfelől Gereomonostra-i Kemeny György 
és Márton (egregii) egyezségre lépnek. A konvent előtt 1589. február 22-én kötött csere (718. 
sz.) szerint Kemeny Márton Zentmiklos birtokbeli ősi részét és nemesi udvarházát haszonvé-
teleivel és tartozékaival együtt, továbbá Georgyfalwa-n (Colos vm) a jelenleg Zabo Meny-
hért (pr) által lakott jobbágytelkét és ugyanott az említett udvarház szükségére használt két 
erdejét cserébe adta unokatestvérének (fr. p): Kemeny Györgynek annak bizonyos részbirto-
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kaiért és 200 magyar Ft-ért, ezt követően viszont Somlyay Gergely a Georgyfalwa-i jobbágy-
telek okán Kemeny Györgyöt megintette, és a vajda ítélőszéke elé idéztette. Minthogy Ke-
meny Márton nem akarja, hogy unokatestvérét e jószágok okán perrel háborgassák (litibus 
infestari), ezért a Georgyfalwa és Olahpatha (Colos vm) birtokbeli azon részeket, melyeket 
korábban 55 Ft-on a directornál kötött le, most ugyanazért az összegért, szavatosság vállalá-
sa mellett, örök jogon Somlyay Gergelynek, valamint utódainak és örököseinek vallja. Cse-
rében Somlyay az említett idézését és perét visszavonja, és lemond minden jussáról, mely őt 
Kemeny György Zentmiklos-i jószágában megilletné. (X. 30r–30v)

830. 1590. november 12. (f. V. p. Martini)
Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda bizonyítja, hogy midőn az október 25-én kezdődő 
erdélyi terminuson (instante scilicet termino celebrationis iudiciorum octavi diei festi beati 
Lucae evangelistae proximae preteritae, ad quem ut puta terminum universae causae domi-
norum et nobilium regnicolarum Transsilvanensium ab obitu serenissimi quondam principis 
domini et domini Ludovici regis Hungariae etc. piae memoriae ex publica eorum constitutio-
ne adiudicari solitae per nos generaliter fuerant prorogatae), november 11-én (f. IV., in Mar-
tini) ítélőszékének elnökével, ítélőmestereivel és esküdt ülnökeivel együtt ítélkezett, megje-
lent előtte a gyulafehérvári káptalan (conventus [!] capituli ecclesiae Albensis) jelentése 
alapján egyfelől a Bakay-i Maczykasy Ferenc (e) felperest képviselő Coloswar-i Beltheky 
Sámuel (n), másfelől az ellentmondó alperesek: Vayda Bonifaciu, Mihai, Iwaczyko, Nicolae 
és Gheorghe, Karansebes-i Bokossnicza Grigore, Thott Miklós és Gáspár, Kuptor-i Sebes-
tyen, másként Kelemen Péter (egregii), továbbá Boronkay Jánosné Vayda Barbara, Karanse-
bes-i Bazaraba Franciscné Vayda Ana és Balasfalwa-i Czyereny Pál felesége: Vayda Elisabe-
ta (generosae) képviseletében – ügyvédvalló levéllel – Galteo-i Pysky András. A felperes 
ügyvédje írásban bemutatta a nevezett Maczykassy Ferenc [!] ellentmondásának indoklását, 
illetve a családfáját, melyeket az alperesek ügyvédjének kérésére a vajda saját oklevelébe 
foglalva átír. — Az indoklás magyar nyelvű szövege: Illyen okat adom az contradictionak, 
hogy bona in contradictione existentes Tharnok Peter es Janos inventioya, mellyett ugyan 
Tharnok Janos post obitum genitoris sui maganak statualtatott, et per eum Catharinae, 
Euphro sinae, sorores carnales, nec non Georgio Vayda de Karansebes, fi lio Margarethae 
Maczy kassy, item Petro et Michaeli similiter Maczykasy, fi liis Nicolai Maczykassy de Thyn-
kowa et Clarae Maczykasy, fi liae Agnetis Maczykasy, ipsorumque haeredibus et posteritati-
bus utriusque sexus universis, melly jozagh minketis ugy illett, mint twteokett es minket 
semmikepen ez jozagbol nem excludalhattatok volna, seott melletek kellet volna hinatok, es 
aequalis laboribus et expensis newukett be inseralvan kellet volna impetralnunk. Myert pe-
nigh hogy igy excludaltatok az mi jussunkbol, si juris, az Decretumban megh irtt poenat 
Par(s) I. Tit(ulus) 38. kevaniuk az teorveniteol. — Az oklevélben ábrázolt családfa regesztá-
ja: Tharnok, másként Maczykasi Péternek Ilona nevű feleségétől születtek: a magvaszakadt 
Tharnok, másként Maczykassy János presbiter, Gerlestey Miklósné Fruzsina és Kemeny [!] 
Miklós felesége: Katalin. Az előbbi Fruzsinától maradt Ombozy Miklósné Sára, kinek Kata-
lin nevű leányától, Dobokay Istvánnétól született János és a gyermek Katalin. Az említett 
Kemeny [!] Miklósné Katalinnak János nevű fi ától maradt Lona-i Kendy Farkas felesége: 
Borbála, Anna nevű leányától pedig, aki Baladffy Farkas felesége lett, Su[ly]ok Imréné Ka-
talin és ez utóbbinak gyermekei [Sulyok] Ferenc és János. [A fentebbi Maczykassy Péter 
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testvére] Macchykassy Jób Margit nevű leányától, Vayda Ștefan feleségétől született Vayda 
Gheorghe, kinek gyermekei: Ștefan (ennek leánya: Boronkay Jánosné Barbara), Ioan (ennek 
fi a: Gheorghe), Bonaventura, Mihai, Bokosnicza Pavelné Margareta (ennek fi a: Gheorghe), 
Chyereny Pál felesége: Elisabeta és Bazaraba Franciscné Ana. [Ugyanannak a Maczykassy 
Péter testvérének]: Maczykasy Mihályné Ágnesnek gyermekei: Miklós és Unkner [?] Sebes-
tyénné Klára voltak. Miklós leányától: Totth Péterné Dorottyától született Miklós és Gáspár, 
fi ainak: Péternek és Mihálynak magvuk szakadt. A nevezett Klárától Mihaldi-i Gere Istvánné 
Márta, valamint Byro Kelemenné Anna született, ez utóbbi fi ai: Sebestyen, másként Kelemen 
Péter és a magvaszakadt István, Márta fi a pedig Mihaldi, másként Gere János, ennek fi a: 
Miklós. Machykasy Jánosnak fi ától, [a fenti Péter testvérétől] maradt György és János. János 
fi ai: Péter és Pál, Györgyé pedig [a felperes] Ferenc. (XXIV. 98r–99r)
A kolozsmonostori requisitorok másolata 1640 tájáról. Vö. ErdKápJkv VIII. 1. 900. sz.

831. 1590. november 12. (f. V. p. Martini ep.)
Sard-i néhai Haczoki Márton (e) özvegye, jelenleg Sard-i More István (e) felesége: Bwday 
Katalin (g) – első férjétől született fi ai: Haczoki Miklós és Zsigmond, úgyszintén leánya, 
Seowenyfalwa-i Nagy (alias) János (n) deák felesége: Haczoki Zsófi a terheivel is –, hogy 
maga és örökösei részére hasznosabb jószágot vehessen, Geztragy (Colos vm) nevű prédium 
fele részét, nevezetesen egy puszta nemesi telket (mansione nobilitari deserta), továbbá hat 
néptelen jobbágytelket az azokhoz tartozó szántóföldekkel és kaszálókkal, továbbá haszon-
vételeikkel és tartozékaikkal együtt 512 magyar Ft-ért örök áron eladta Doboca vármegye 
ispánjának: Zentelke-i Banffi losonczy Farkas (m) tanácsúrnak, akit a hiteleshelyen Panczel-
cheh-i Vajda, másként Baad Ştefan (e) képviselt. Az asszony kötelezte magát, hogy Banffi lo-
sonczy Farkast eme jószágában megvédelmezi, ellenkező esetben a vételárat visszafi zeti, ha 
pedig ezt nem tenné meg, birtokaiból a tanácsúr és örökösei 512 Ft erejéig zálogul foglalhat-
nak maguknak. (X. 20r–20v)
Tisztázata: Bánffy cs. lt., 2. reg., fasc. H, nr. 12.

832. 1590. november 12. (Coloswar, f. V., postr. Martini ep.)
[Báthory Zsigmond] erdélyi vajdának az október 25-én (VIII. d. Lucae) kezdődő törvényke-
zési szakaszon kelt parancslevele a kolozsmonostori requisitorokhoz, melyben köztudo-
mányvételt rendel el a felperes Thorda-i Ádám deáknak (e) Kaczko-i Makzyn Petru (n) alpe-
res elleni ügyében. (X. 123r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok feltehetően 1591-ben kelt oklevelében, amely szerint eredetije pátens 
alakban kelt.

833. 1590. november 13. (f. VI. p. Martini ep.)
A vajda ítélőszékének ülnöke: Balasfalwa-i Chereny Mihály (e) Gywlatelke (Doboca vm) 
határában a Nagy Baratok tawa nevű azon halastavát, melynek gátján Zek mezőváros ország-
útja megy át (super cuius aggere via pertransiret regia oppidi Zek), rokonának (fr), Szawa-i 
Almady Gáspárnak (e) adja, hogy az kijavítsa és hallal telepítse (reparandam piscibusque 
replendam), gátját annyira építse és emelje, amennyire szükséges, valamint vizesárkot és 
rekeszt építsen (aquaeductum clausuramque illi, prout sibi videbitur, procuret), a halastó 
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minden haszna pedig ezentúl három éven keresztül őt illeti meg. A három év leteltével a jö-
vedelmet életük végéig egymás között évente két egyenlő részre osztják úgy, hogy Almady 
Gáspár halála esetén részét fi a: Bálint örökölje. Chereny Mihály vagy halála után atyafi ai az 
említett Almady Bálintot a halastó jövedelmeinek fele részéből csak akkor rekeszthetik ki, ha 
a gát építésének költségét, úgymint 200 magyar Ft-ot készpénzben kifi zetik. Végül Chereny 
a gát örökbecsűjének terhe alatt (sub vinculo perennalis aestimationis annotati aggeris pisci-
nalis) szavatosságot vállalt. (X. 26r–26v)

834. 1590. november 15. (dom. p. Martini ep., in veteri stylo)
Balyok-i néhai Zenassy Bálint (e) leánya, előbb néhai Pittwarossy Balázs (n) özvegye, most 
Kalotazentkiraly-i Ispan István (e) felesége: Zenassy Klára (n), minthogy a távolság miatt 
nem veheti hasznát, ezért Pathiod (Zathmar vm) birtokbeli részét, nevezetesen a Buday Ta-
más, Kwn Lukács, Kwn András és Kis László (providi) által lakott négy jobbágytelkét, az 
azokhoz esetleg tartozó szökött jobbágyaival, puszta jobbágytelkeivel, valamint haszonvéte-
leikkel és tartozékaikkal együtt 125 magyar Ft-on zálogba adja Chenger-i Prepostwary Bá-
lintnak (m), feleségének: Chaky Annának, továbbá gyermekeiknek és örököseiknek. (X. 
25v–26r)

835. 1590. november 17. (f. III. a. Elisab.)
Eted-i Bachmegyey Magyar János (n) – a vajda ügyvédvalló oklevele alapján felesége: 
Szeorchei Katalin (n) nevében is – vallotta, hogy bizonyos birtokjogok okán Chapo-i Balatffi  
Zsigmond, Uzon-i Beldi János, Balatffi  Farkas (e) özvegye, jelenleg Szamosfalwa-i [Barta]k- 
with Gáspár (e) felesége: Baronyay Anna, továbbá Szopor-i Swlyok Ferenc és János, vala-
mint Komlod-i Horwat Ferenc (nobiles) elleni perüket – a szükséges pénzösszeg hiányában 
– nem folytathatták, amiért arra kényszerültek, hogy a vajdai ítélőszék ülnökének: Keoreos-
patak-i Kalnaky Bálintnak (e) a segítségét kérjék. Ez utóbbi vallotta, hogy a per végső ítéletig 
való folytatásával kapcsolatos költségeket magára vállalja úgy, hogy Magyar János és felesé-
ge jószágaik visszaszerzése után a perre költött pénzösszeg felét neki vagy örököseinek, felét 
pedig Barotth-i Barothi Péter (n) feleségének: Szeorchey Orsolyának (n) térítik meg. Ha az 
őt illető félrészt Magyar János és felesége nem tudná visszafi zetni, akkor a megszerzett jószá-
gokból – vagyis néhai Balatffi  Farkas részbirtokaiból – örökbecsű útján azzal azonos értékű 
birtokot zálogul foglalhat magának. Végül kijelentik, hogy az elkövetkező terminusokon 
Szeorchey Orsolya a perbe bármikor beavatkozhat. (X. 3r–3v)

836. 1590. november 19. (in Elisab.)
Szentes-i néhai Thorny Tamás (e) gyermeke (nobilis puer): Zsigmond – testvérei (fr. carnali-
um): János és a hajadon Zsófi a nevében is – tiltakozik amiatt, hogy a Magyar Gald-i, Fahyd-i 
és a románok által Zaharias-nak nevezett (alio nomine per Valachos Zaharias appellata, om-
nino in cottu Albensi) Zentmiklos birtokbeli részek okán, melyeket egykor lélekváltság gya-
nánt a Szentmihálykőnél épült kolostor barátainál kötöttek le (religiosis fratribus monachis in 
claustro ad rupem Sancti Michaelis archangeli fundato residentibus pro animae refrigerio 
legatas), majd néhai Zapolya-i János, Magyarország királya Baba-i néhai Kis Péternek (n) 
adományozott, utóbb pedig néhai István lengyel király, akkor erdélyi vajda hűséges szolgá-
lataiért a tiltakozók apjának adott, kinek halálával azok reájuk háramlottak, Akinger György 
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(n) krakkói lengyel (Polonus de Cracovia) – Babay Erzsébet (n) nevében – Somlyo-i Bathory 
Zsigmond erdélyi vajda ítélőszékére idézte őket, és e jószágokat tőlük el akarja idegeníteni. 
Ezért tiltja Akinger Györgyöt és Babay Erzsébetet a részbirtokok elidegenítésétől, másokat 
azok megszerzésétől, a vajdát pedig az adományozástól és jóváhagyástól. (X. 31r–31v)

837. 1590. november 19. (in Coloswar, f. V. p. Briccii conf.)
[Báthory Zsigmond] erdélyi vajdának az október 25-én (VIII. d. Lucae) kezdődő törvényke-
zési szakaszon kelt parancslevele a kolozsmonostori requisitorokhoz, melyben köztudo-
mányvételt rendel el Nagy Eoskeolyeo-i Eordeogh Ferenc (e) és felesége: Ilona felperesek, 
illetve néhai Sombory Lászlónak (m) feleségétől, néhai Valkay Miklós leányától, néhai Zsu-
zsannától született fi ai: Sándor, Farkas, Gábor (generosos), leányai, Lazar András (e, a) fele-
sége: Erzsébet és a hajadon Borbála, továbbá a nevezett néhai Valkay Miklós leánya, No-
zaly-i Cheffey János (e) felesége: Erzsébet, valamint néhai Barsway Istvánnak feleségétől, 
ugyanazon Valkay Miklós leányától: néhai Borbálától született fi a: Zsigmond mint alperesek 
közötti perben. (X. 145r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1591-ben kelt oklevelében, amely szerint eredetije pátens alakban kelt.

838. 1590. november 20. (f. VI. p. Elisab.)
Vingarth-i Orbay Kristóf (e) – ügyvédvalló oklevél alapján felesége, Zekelfalwa-i Polyak 
Boldizsár fi a: néhai Miklós (e) leánya: Polyak Klára (g) nevében – feleségének Topa-i és 
Zentmihalytelke-i jószágait, továbbá ama Georgyfalwa és Olahpatha (Colos vm) birtokbeli 
részeit haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, amelyek őt Polyak János jószágaiból ille-
tik meg, cserébe adja néhai Polyak Boldizsár leányának, Sarmasagh-i néhai Sarmasaghi Mi-
hály (e) özvegyének: Polyak Klárának (g), illetve gyermekeinek: Sarmasaghi Gábornak, 
Györgynek és Eleknek (valamint többi gyermekének) Zekelfalwa, Szentanna, Bardos, Za-
bad, Chawas, Men[es], Keowesd, Hoczo, Bergenye és Udvarfalwa birtokbeli ősi részeiért, 
továbbá Zabed birtok fele részéért és Lekencze prédiumért (Maros sz). A felek kölcsönösen 
szavatosságot vállalnak, ugyanakkor kikötik, hogy ama perben, melyet a Henke Pált és Fe-
rencet (nobiles) képviselő jogügyigazgató (director causarum fi scalium): Somlyay Gergely 
(e) a Georgyfalwa-i és Olah Pata-i jószágokért ellenük kezdett, Orbay Kristófné Klára asz-
szony csak a költségek negyedrészét állja, ha pedig valamelyik fél az elcserélt jószágokat el 
akarná idegeníteni, a másik fél élhessen elővételi jogával. (X. 3v–4v)
Szakadozott papírlapokon.

839. 1590. november 20. (f. VI. p. Elisab.)
Hozzwazay Mihály (e) tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt években unokatestvére (fr. m): Ha-
ranglab-i Tharnoczy György az ő nevében meggondolatlan egyezséget kötött Czikmanthor-i 
Darlaczy Ferenccel, Balatffi  Farkassal, Adamos-i néhai Balatffi  Mihállyal, Moha-i Mohay 
Jánossal, Varffalwa-i Varffalwy Jánossal (egregii), továbbá Bonyha-i néhai S[a]ri Benedek 
(e) feleségével: néhai Thabiassy Klárával (g) Darlacz-i néhai Thabiassy János (e) Bord-i, 
Kochard-i és Babahalma-i (Kikelleo vm) részbirtokaira vonatkozóan. Egyúttal az egyezség-
ről kiállított oklevelet is érvénytelennek nyilvánítja. (X. 2v)
Megcsonkult bejegyzés szakadozott papíron.

1590. november 15. – 1590. november 20.
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840. 1590. november 20. (f. VI. p. Elisab.)
Hallerkeo-i néhai Haller Péter fi a: Gábor (e) vallotta, hogy miután a Feyeregyhaz (in cottu 
Albensi) nevű birtokáról elszökött és jelenleg Coloswar városában lakó örökös jobbágyát: 
Knal Andreas-t (pr) Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajda parancslevelével és az ország-
lakosoknak a szökött jobbágyok visszahozataláról szóló végzései értelmében az elmúlt na-
pokban a város bíráitól és esküdtjeitől kikérte, és azok neki visszaadták, fogott bírák közben-
járására és 40 magyar Ft fejében ugyanőt és gyermekeit, valamint mindkét nemű utódait 
felmenti a jobbágyi szolgálatok terhe alól, és engedélyezi szabad költözését. (X. 46v–47r)

841. 1590. november 21. (sab. p. Elisab.)
Moha-i Mohay János (e) Bewrkeos-i (in cottu Albensi) részbirtokát és nemesi udvarházát, 
amely a birtok templomával egy soron (in illo ordine, quo ecclesia eiusdem possessionis 
Bwrkeos constructa viseretur), délről Gerend-i Gerendy János (e) jobbágyának: Foth Voj-
la-nak, északról Hwnyad-i Bamffy János (e) jobbágyának: Olaios Péternek épületei között 
van, haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, szavatosság vállalása mellett 228 magyar Ft 
értékű aprópénzért (fl orenorum Ungaricorum parvae monetae currentis) és 32 arany Ft-ért 
örökösen eladja Zentkiraly-i néhai Bamffi losonczy György, majd Apanagyfalwa-i néhai 
Apaffy István (magnifi corum) özvegyének: Pernezy Annának (g, m). Mohay János a pénzt 
Bohnya-i néhai Sari Benedek (e) őt megillető Domald-i (Kikelleo vm) részének kiváltására 
fordítja, melyet Sari Benedek ugyanazon az összegen néhai Apaffy Istvánnál kötött le, majd 
annak halálával nevezett özvegyének kezére került. Ha Mohay az asszonyt és örököseit e 
részbirtokban nem tudná megvédeni, akkor jószágaiból azok azonos értékben foglalhatnak 
maguknak, vagy az említett 228 Ft-on és 32 aranyforinton zálogként magukhoz vehetik a 
nevezett Domald-i birtokrészt. (X. 31v–32r)

842. 1590. november 21. (sab. p. Elisab.)
Harinna-i Farkas Miklós (e) – testvérének (fr. c), Harinna-i néhai Farkas Jánosnak (e) fi ai: 
Tamás, István, János, Ferenc és Mihály nevében is – tiltakozik amiatt, hogy jelen év nyarán 
Somlyo-i Bathory András (ill et m) bíboros bevezettette magát Szezerma birtokba és az otta-
ni nemesi udvarházba, Belyegallya, Keofarka, Keozepfalw, Nyres, Keortwelyes, Iloswa, Eg-
res, Szitafalwa, Ispanmezeo, Deogmezeo, Deobreok, Debricze, Kiskayon, Nagykayon egész-
birtokokba, valamint Szezerma birtok egyéb tartozékaiba (in Zolnok Interioris). Ezért tiltja 
Bathory Andrást e jószágok birtoklásától és hasznavételétől, Somlyo-i Bathory Zsigmond 
erdélyi vajdát pedig az eladományozástól és a jóváhagyástól. (X. 35r–35v)

843. 1590. november 21. (in Coloswar, sab. p. Elisab.)
[Báthory Zsigmond] erdélyi vajdának az október 25-én (VIII. d. Lucae) kezdődő törvényke-
zési szakaszon kelt parancslevele a kolozsmonostori requisitorokhoz, melyben köztudo-
mányvételt rendel el az alperes Bikal-i Vitez Miklós (e), illetve Thorda mezőváros közössége 
mint felperes közötti ügyben. (X. 83r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1591. március 6-án kelt oklevelében, amely szerint eredetije pátens alak-
ban kelt.
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844. 1590. november 21. (Coloswar, sab. p. Elisab.)
[Báthory Zsigmond] erdélyi vajdának az október 25-én (VIII. d. Lucae) kezdődő törvényke-
zési szakaszon kelt parancslevele a kolozsmonostori requisitorokhoz, melyben köztudo-
mányvételt rendel el Thorda mezőváros bírája és esküdtjei mint felperesek, illetőleg Also-
zentmihaliffalwa-n (Aranyas sz) lakó Erdeo Tamás (n, a) és ugyanazon birtok többi föl des ura 
(nobiles agiles patronos eiusdem possessionis), bírája és esküdtjei (circumspectos et provi-
dos judicem et juratos cives), valamint lakosai mint alperesek közötti ügyben. (X. 149r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1591-ben kelt oklevelében, amely szerint eredetije pátens alakban volt 
kibocsátva.

845. 1590. november 23. (f. II. a. Cath. virg.)
Coloswar-on lakó Balasffi  László (c) – feleségének, fi ának: János gyulafehérvári (AlbTr) 
requisitornak és leányának: Coloswar-i Zigyarto Ambrusné Annának terheit is magára véve 
– Coloswar városának határában (Colos vm), a Kayanto uta nevű szőlőhegy Keozep lab-nak 
nevezett részében, keletről Ötvös (Aurifaber) Ádám (c), nyugatról Seres Péter (c) városlakók 
szőlőinek szomszédságában levő, saját szolgálatával szerzett szőlőjét haszonvételeivel 
együtt, jelenlegi határai szerint és azokkal a szabadságokkal, melyek szerint eddig bírta, sza-
vatosság vállalása mellett 80 Ft-ért – melyből 50-et már korábban, 30-at pedig most vett 
kézhez – örök áron eladta Vegh, másként Oment János (c) Coloswar-i lakosnak. (X. 49r–49v)

846. 1590. november 24. (f. III. a. Cath. virg.)
Apanagyfalwa-i néhai idősebb Apaffy István (m) fi a: István (e) – testvéreinek (s. c): Erzsé-
betnek és Emerenciának, továbbá atyafi ainak (fr), úgymint Apanagyfalwa-i Apaffy Miklós-
nak, Imrének és Andrásnak (egregii), az előbbi Miklós gyermekének: Györgynek, említett 
Imre gyermekeinek, Kwthyfalwa-i Pekry Istvánné Apaffy Annának, Rosaly-i Kwn Miklósné 
Apaffy Borbálának, valamint a hajadon Erzsébetnek és Zsófi ának végül pedig Apanagyfal-
wa-i néhai Apaffy Lénárd (e) leányának: Erzsébetnek terheit is magára véve – szolgálatai 
jutalmául, melyeket ifjú korától néhai apjának mind Erdélyben, mind Törökországban és 
Lengyelországban (in hoc regno Transsilvaniae, quam etiam in externis regnis, uti Turcia et 
Polonia), úgyszintén házának gondviselésében, valamint a vármegyék és a vajda ítélőszékei 
előtt folytatott pereinek vitelében tanúsított, Almakerek-i offi ciálisának: Zentmarton-i Bálint 
(e) deáknak, utódainak és örököseinek adományozza Wyfalw-n (in cottu Albensi) a Voner 
Meinhard (pr), felesége és gyermekeik által lakott jobbágytelkét – nevezett Apaffy Miklós 
jobbágyai, azaz néhai Herman Peter özvegye: Sophie, illetve Sterer Blasius házainak szom-
szédságában – Meinhard hat fi ával: Kaspar-ral, Stefan-nal, Tobias-szal, Blasius-szal, Georg-
gal és Johann-nal, továbbá haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, beleértve a kilencedet 
és a tizedet is. Bálint deák csak akkor foglalhatja el a nevezett jobbágytelket, amikor azt 
Apaffy István mostohaanyja és gyámja: Pernezy Anna (g, m) István kezéhez bocsátja, illetve 
ha az asszony újból férjhez megy, vagy pedig a gyámsága alatt levő István meghal. Ha pedig 
Pernezy Anna vagy Apaffy István e bevallást visszavonná, atyafi aik csak 300 magyar Ft lefi -
zetésével rekeszthessék ki Bálint deákot és örököseit a birtokból. (X. 32v–33v)

1590. november 20. – 1590. november 24.
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847. 1590. november 25. (in Cath. virg.)
Néhai Gerend-i Miklós fi a: néhai Jakab fi a: Péter fi a: néhai György fi a: Pál gyermeke: György 
(n) tiltakozik amiatt, hogy nagyapja (avus), az említett néhai György a Magiar- és Olah 
Banyabewky-i (Thorda vm) birtokrészeit néhai Bewrkeos-i Miho (n) meggyilkolása miatt 
(ratione et praetextu necis seu interemtionis) örök jogon Ebesfalwa-i néhai Apaffi  Gergely-
nek (m), Fogaras vára akkori praefectusának és talán feleségének: Gerendi Erzsébetnek (g) 
adta, egyúttal ezen adományt, valamint az erről esetleg kelt oklevelet visszavonja és érvény-
telennek nyilvánítja. (X. 42v–43r)

848. 1590. november 25. (in Cath. virg.)
Gerend-i Sámson fi a: Péter fi a: ötödik Miklós fi a: negyedik Miklós fi a: harmadik Miklós fi a: 
második Miklós fi a: Miklós fi a: néhai Péter fi a: János (e) – György nevű testvére (fr. c) fi á-
nak: Pálnak (e) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Egerbegy és Czeked (Thorda vm) föl-
desurai birtokrészeiket – kivéve a tiltakozó és nevezett testvére, valamint atyafi aik jószágait 
– a fi ág sérelmére leányági jogon (jure foeminei sexus) birtokolják, amiért tiltja őket részbir-
tokaik használatától és birtoklásától. (X. 43r–43v)

849. 1590. november 25. (in Cath. virg.)
Néhai Gerend-i Miklós fi a: Jakab fi a: Péter fi a: néhai György fi a: Pál gyermeke: György (n) 
tiltakozik amiatt, hogy apja és említett néhai Péter fi a: János (egregii) olyan egyezséget kötött 
Ebesffalwa-i néhai Apaffi  Gergelynek (m) feleségétől, említett néhai Gerend-i Miklós fi a: 
néhai László leányától: néhai Erzsébettől (g) született fi aival: Miklóssal és Lénárddal (egre-
gii), mely értelmében a Gerend, Lona, Kereztur, Kecze, Magyar Banyabewky, Olah Banya-
bewki és Kapoztas Zent Marton (Thorda vm) birtokbeli részek az egyik nemzetség magsza-
kadása esetén (una generatione defi ciente) a másikra szállnak, és erről Somlyo-i néhai 
Bathory Kristóf erdélyi vajda 1578. november 9-én oklevelet (164. sz.) is adott. György ezt a 
bevallást és szerződést, valamint az arról kelt oklevelet visszavonja és érvényteleníti. (X. 44r)

850. 1590. november 25. (in Cath. virg.)
Néhai Gerend-i Miklós fi a: néhai Jakab fi a: Péter fi a: néhai György fi a: Pál gyermeke: György 
(n) tiltakozik és érvényteleníti azon egyezséget, melyet az elmúlt években jogai sérelmére 
néhai Gerend-i Miklós fi a: Jakab fi a: néhai Péter fi ai: saját nagyapja (avus) György és János 
(egregii) a mindkét Gerend, Lona, Gerendzentkiraly, Egerbegy, Eorke, Gerendkereztwr, Cze-
ked, Kecze, Vaidazegh, Also-, Felseo- és Keozepfi ged (Thorda vm) birtokbeli részekről Be-
genderff-i néhai Kalnai Andrásnak (e) feleségétől, nevezett néhai Gerend-i Jakab leányától: 
néhai Katalintól (g) született fi aival: Kalnai Péterrel és Pállal (egregii) kötöttek. (X. 45v)

851. 1590. november 27. (f. VI. p. Cath.)
Ratotth-i néhai idősebb Gywlaffi  László fi a: László (m) vallotta, hogy Zerdahely-i Imreffi  
Jánostól (g, e) – örökbecsű útján 2500 magyar Ft-ra értékelt – ingóságokat vásárolt, melyek 
árát [1591.] június 2-ig (ad Pentec.) köteles kifi zetni, ellenkező esetben Imreffi  vagy örökösei 
zálogba foglalhatják Bacza, Mihalyfalwa (in Zolnok Interiori), Fewzes és Szentpeter (Dobo-
ca vm) birtokbeli részeit, és azokat zálogként kezüknél tarthatják addig, amíg a nevezett 
összeget meg nem téríti. (X. 34r)
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852. 1590. november 29. (dom. a. Andreae ap.)
Huniad-i néhai Banffi losonczy György, majd Apanagyfalwa-i néhai Apaffy István (magnifi -
ci) özvegyének: Pernezy Annának (g, m) familiárisa: Bewrkeos-i Szentmartony Bálint (e) – 
Hwnyad-i Banffi losonczy János (g, m) ügyvédvalló levelével és nevében – vallotta, hogy 
nevezett János a krakkói (Cracovia) vár magnus procuratorának, Maleczkowski Mihálynak 
(g) Moricz-i (Doboca vm) birtokrészét, tekintettel Lengyelország királyának és Anna király-
nénak oklevelére, illetve arra, hogy a jószág per alatt van, és attól tart, hogy ellenfelei abban 
kárt okoznak, tartozékaival és haszonvételeivel együtt átengedi Facho-i Aichingier György-
nek (g), aki azt kezéhez is vette. (X. 37v)
A bejegyzés alatt: Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes.

853. 1590. december 2. (f. IV. p. Andreae ap.)
Facho-i Aichingier György (g) a krakkói (Cracovia) vár magnus procuratorának, Malecz-
kowsky Mihálynak (g, m) megbízólevelével tiltakozik amiatt, hogy előbb Hwnyad-i néhai 
Bamffi losonczy György, majd Apanagyfalwa-i néhai Apaffy István (magnifi corum) özvegye: 
Pernezy Anna (g, m) képviseltjének minden erdélyi birtokjogát haszonvételeikkel és tartozé-
kaikkal együtt jogtalanul magának foglalta, és azokat erővel a maga hasznára fordította. Az 
asszony csupán a lepusztult és a bírósági terhek miatt szinte elidegenített (undique desolatam 
oneribusque judicialibus ob incuriam propemodum abalienatam) Moricz-i (Doboca vm) bir-
tokrészt engedte György kezéhez, amiért az kijelentette, hogy nem azért vette magához e 
birtokot, hogy azzal megelégedjék a jószágok erőszakos elvételével okozott károk felől, ha-
nem szándékában áll – mihelyt alkalom adódik – a foglalások ügyét peres úton tisztázni. (X. 
33v–34r)

854. 1590. december 4. (f. VI. p. Andreae ap.)
Nagyeoskeoleo-i Eordeogh György (e) Akos mezőváros (in cottu Zolnok Mediocri) végén, a 
Karazna nevű folyó felé, verőfényes helyen, a kenderföld közelében és saját malma alatt (in 
fi ne eiusdem oppidi… versus fl uvium Karazna vocatum ibidem decurrentem, a parte loci 
apricantis et circa terminos seu limites horti canabum, intra molendinum eiusdem Georgii 
Eordeogh ibidem extructum) levő ama puszta jobbágytelkét, mely hosszában a Chykos nevű 
cserjésig és Keobleos-i néhai Theke Tamás (e) özvegye: Eordeogh Katalin (g) jobbágyának: 
ifjabb Sewteo Vincének (pr) kaszálójáig tart (cuius quidem longitudo ad spineta Chykos 
nuncupata et ad faenetum providi Vincentii Sewteo junioris… tenderet et porrigeret), az arra 
vonatkozó jogokkal, valamint haszonvételeivel és tartozékaival együtt, életükre szólóan a 
[gyula]fehérvári vár udvarbírájának, Ladnocz-i Horwath, másként Bartakwith Jánosnak (e) 
és feleségének: Tothory Zsuzsannának (g) adományozza kikötve, hogy a pusztatelek haláluk 
után az adományozóra szálljon vissza. (X. 35v)
A bejegyzés azonos szövegű másolata: X. 40r

855. 1590. december 6. (Coloswarini, dom., in Nicolai ep.)
[Báthory Zsigmond] erdélyi vajdának a partiumi nemesség részére december 1-től tartott 
törvénykezési szakaszon (instante scilicet termino celebrationis judiciorum dominorum no-
bilium partium regni Ungariae, ad primum diem mensis Decembris prorogatorum) kelt pa-
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rancslevele a kolozsmonostori requisitorokhoz, melyben szemrevételezésre és határjárásra 
utasítja őket a felperes Kabalapataka-i nemesek, illetve Zigeth mezőváros főbírája, esküdtjei 
és egész közössége mint alperesek közötti ügyben. (X. 103r, 134r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1591-ben kelt oklevelében.

856. 1590. december 7. (f. II. p. Nicolai)
A kolozsmonostori requisitorok jelentik Somlyo-i Bathory Zsigmond erdélyi vajdának, hogy 
kamarása (cubicularius) és aranybeváltója: Saard-i Gergely (e) deák részére kelt parancsleve-
le alapján megjelent előttük Coloswar-on lakó Kalmanchehi Gáspár (h) deák, aki a követke-
zőket vallotta: Twdom ezt, hogi Tar Istwannak, Debreczenbe lakonak 1583 eztendeobe die 29 
May, Sardrol Feyerwarra hoztam Sardon lako Gyarmathi Gergely deaktol, akkor urwnk eo 
nag[sag]a arany valtoyatol Thar Istwan adoss lewelet ezer szaz forintrol, es ugian Thar Ist-
wan en velem mas adoss lewelet az en newemre adata neki azon summarol. Megh is hagya 
nekem Thar Istwan, hogi az mely pozto volna nallam, annak az arrabol Gergely deaknak es 
Koloswaratt lako Istwan urnak fi zessek megh, mert eo engemet chak ez ket creditorinak 
haytott volna, egyeb senki teollem nem kerne adossagot. Ez utan pewnkeosd napiara menek 
poztozekeremmel Szazvarosra az sokadalomba arwlny, Chany Gaspar ott raytam leon, es 
monda, hogy fogoly vagiok. Kerdem, ki foglya es myert, monda, hogy az feyedeleme, mert 
adoss vagi neki. En mondam neki, hogy egyebbel nem vagiok, hanem hogi adot adok eo 
nag[sag]anak. Onnet engemet haytanak zekeresteol, marhastol Feyerwarra, az Chani Ferencz 
hazahoz, ott egy tized allya darabontal eoriztettenek. Ezen keozbe ugian Thar Istwan hogy 
vizzahozanak, jeowe hozzam ugian Feyerwaratt, mondam neki, mit mywelz uram, lam enge-
met eleozzeor Gyarmathi Gergel deaknak es Istwan urnak haytottal. Erre ezt monda, hogi 
ebben egyeb nem lehet, hanem az praeses uraknak kell teged haytanom, mert teged ugian 
nem bantatnalak, de Janos deak, az Coloswary Zabo Marton wey, Koloswaratt lako, kit ide 
az uraknak akartam haytany, elzeokeott es elment eleotte. En arra azt mondam, hogi nekem 
ninch mitt tennem, akarmely fele fi zettes velem, ennekem ugian el kel fi zettnem az menye 
marha nallam vagion, de en mostan senkinek kez pinzewl bizony nem fi zethetek, mert pin-
zem ninchen, im az sokadalomba sem arulhatek, hogi vizza hozanak, es addig engemet 
Feyerwaratt el nem bochatanak, meglen ados lewelet nem veon Kis Boldisar Kendi Sandor 
uram newere teollem ezer ketzaz forintrol, mely summat az utan eztendeowel megh fi zettem. 
(X. 41r–41v)

857. 1590. december 8. (f. III. p. Nicolai ep.)
Egyfelől a vajda szakácsa: Kwsaly-i Zakach/Szakach, másként Herczegh Péter és testvére (fr. 
c): János (nobiles), másfelől Kwsaly-i Kar Gáspár – fogott bírák közbenjárására – kiegyez-
nek ama perükben, mely ez utóbbinak Zakach Jánost illető rágalmai okán indult. Ennek ér-
telmében ha ezentúl valaki nevezett Zakach Jánost rágalmazná, Kar Gáspár köteles őt saját 
költségén megvédeni, ha pedig Közép-Szolnok (Zolnok Mediocris) vármegye ítélőszéke Za-
kach János felmentéséért eskütételt rendel, akkor Kar Gáspár segítségére lesz [?] eskütársak 
keresésében. A megrohanás (invasio) ügyében Kar Gáspár kötelezte magát, hogy a perkölt-
ségeket, úgymint 25 magyar Ft-ot Zakach Péternek és Jánosnak megtéríti. A két fél – 10 [?] 
magyar Ft kötés terhe alatt – vállalta, hogy minden rágalommal felhagy, ha pedig Kar Gáspár 
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anyja és Zakach János anyósa eme egyezséget ellenezné [?], ez ügyben nem fogják őket vé-
delmezni, hanem pereskedjenek a Cusal-i bírák előtt. Kar Gáspár nem keresi Zakach Jánoson 
a […] Ft és 50 dénár adósságot, és kikötik, hogy a szerződést megszegő fél 200 Ft-on marad-
jon. (X. 1v–2r)
Megcsonkult bejegyzés szakadozott papíron.

858. 1590. december 9. (f. IV. a. Luciae virg.)
Zwchyak-i Beneoch Gergely (e) felesége: Teoreok Borbála (n) Bwryanos Bwda, másként Oh 
Bwda (Colos vm) birtokbeli részét haszonvételeivel és tartozékaival együtt 20 Ft-on zálogba 
veti testvérénél (fr. c): Teoreok Györgynél (e). Ebből az összegből a zálogosítás napjától 
kezdve évenként egy Ft-ot leszámítanak, 20 év elteltével pedig – ha addig a jószágot nem 
váltanák ki – Teoreok György vagy örökösei minden ellenszolgáltatás nélkül vissza kell ad-
ják a birtokrészt. (VIII. 25r)

859. 1590. december 14. (in Koloswar, f. II. p. Conc. Mariae virg.)
[Báthory Zsigmond] erdélyi vajda eskütételt elrendelő ítéletlevele [bizonyos jobbágy meg-
ölése ügyében], mely az október 18-án kezdődő törvénykezési szakaszon (in termino celeb-
rationis judiciorum festi beati Lucae evangelistae) Thamasfalva-i Thamasfalvy Dénes (e) 
érdekében és a felperes Somliay Gergely (e) jogügyigazgató (director causarum) ellenében 
kelt. (VIII. 41r)
Tartalmi ái a kolozsmonostori requisitorok 1591. február 14-i oklevelében.

860. 1590. december 14. (f. II. p. Luciae virg.)
Gereomonostra-i néhai Kemeny János (e) fi a: Boldizsár (e) Berend-i (Colos vm) ama birtok-
részét, melyet Szamosfalwa-i néhai Bartakwyth János (e) özvegyétől: Kabos Ilonától (g) 
Thamasfalwa-i Thamasfalwy Dénes (e) pénzén, úgymint 125 magyar Ft-on váltott vissza, 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt ugyanazon az összegen zálogba veti a nevezett Tha-
masfalwy-nál. Ennek viszonzásául Thamasfalwy Dénes – ez ügyben feleségének: Lepseny 
Annának (g) terhét magára véve – felesége Sewle-i (in cottu Albensi) részbirtokát haszonvé-
teleivel és tartozékaival együtt adja cserébe Kemeny Boldizsárnak, azzal a kikötéssel, hogy 
amikor Boldizsár az említett összeget készpénzben leteszi, azt Dénes kezéhez veszi, majd 
olyan cserét kötnek, melynek értelmében Kemeny Boldizsár annyi jobbágyot különít el Be-
rend-en Thamasfalwy és felesége részére, amennyi a Sewle-i birtokrészen van, úgy, hogy a 
két jószágon egyenlő számú jobbágy legyen. (X. 38v–39r)
Áthúzva. Azonos szövegű másolata: X. 255r–255v.

861. 1590. december 26. (in Stephani protomart., iuxta stylum novum)
Ladnocz-i Horwath, másként Bartakwith János (e) [gyula]fehérvári (Albensis) udvarbíró fe-
lesége: Toteory Zsuzsanna (g) – gyermekei terheit is magára véve – nyugtatja anyját, Teo-
teor-i néhai Toteory Balázs (e) özvegyét, Keobleos-i néhai Theke Lukács (e) leányát: Theke 
Annát (g) hitbére és leánynegyede kézhezvétele felől. Néhai apja kizárólag a fi ágat megillető 
ősi és szolgálataival szerzett javairól és birtokjogairól, úgymint Toteor egészbirtokról, az 
Eztyen-i részbirtokról (Doboca vm), továbbá Zilagyteo egészbirtokról és a saját erejével 
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(proprio marte) szerzett Aranykwth-i (Colos vm) jószágáról, úgyszintén a Mikehaza (in Zol-
nok Interiori) birtokbeli részéről úgy rendelkezett, hogy Zsuzsanna azokból hitbér és leány-
negyed címén 1000 magyar Ft-ot kapjon szülőanyjától és testvéreitől (fr. carnalibus), többi, 
a leány- és fi ágat egyaránt megillető birtokjogból pedig kapja meg osztályrészét. Theke Anna 
az 1000 magyar Ft-ot – 400 arany Ft-ban és szintén 400 használatban levő aprópénzben (in 
monetis parvis usualibus) – Zsuzsannának átadta, aki nyugtázta a kézhezvételt, és vállalta, 
hogy szülőanyját és testvéreit a fentiek miatt nem fogja háborgatni vagy perelni. Ha pedig 
Toteory Zsuzsanna vagy Horwath János és utódaik a nevezett hitbér és leánynegyed okán 
Theke Annát, fi ait vagy utódaikat perbe akarnák fogni, ezt csak akkor tehetik meg, ha előbb 
az 1000 Ft-ot – részben aranyforintban, részben használatban levő aprópénzben – Anna asz-
szonynak, fi ainak, illetve fi ági utódaiknak leteszik, ellenkező esetben patvarkodás vétkén 
maradjanak. Végül Horwath János vállalta, hogy Theke Annának és gyermekeinek élete vé-
géig segítségére lesz. (X. 39r–39v)
A bejegyzés eredeti keltezése: Datae in festo nativitatis domini nostri Jesu Christi, iuxta stylum novum, melyet 
utólag áthúztak és javítottak.

862. 1590. december 27. (f. V. p. Nat. dom., iuxta styli novi computum)
Nagylaky Péter (e) deák – Chapo-i Balattffy Zsigmond és Ozd-i Balattffy János (egregii) 
nevében – vallotta, hogy Adamos-i néhai Balattffi  Farkast (e) az 1588. március 3-tól tartott 
gyulafehérvári terminus idején (Albae Juliae sub termino celebrationis judiciorum diei Remi-
niscere) kelt ítéletlevél szerint néhai Mátyás magyar király oklevelének bemutatása okán arra 
kötelezték, hogy [1588.] szeptember 14-én (in Exalt. cr.), Kikelleo vármegye ítélőszékének 
helyszínén, úgymint Dicheozentmarton mezővárosban huszonötöd magával a vármegye 
egyik ispánja vagy alispánja és szolgabírája előtt esküt tegyen, de a nevezett Balattffi  Farkas 
az eskütétel napja előtt, augusztus 20-án (in die festo Sancti regis) meghalt. Így az említett 
Balattffi  Zsigmond – Balattffi  Farkas javai egy részének törvényes örököseként és birtokló-
jaként – némely atyafi aival együtt nem várta meg az eskütételre kijelölt napot, hanem Som-
lyo-i Bathori Zsigmond erdélyi vajda tiltólevelével magukat az eskütételtől (sese a depositio-
ne), az ispánt és a szolgabírát pedig az eskü felvételétől Vasarhelly György és Radnothy 
János (nobiles) ítélőszéki íródeákok útján eltiltották. Ugyanazok az említett tiltólevéllel ki-
szálltak a perbe avatkozó (ingerens) Somlyay Gergely (e) fi skális director Georgyfalwa-i 
(Colos vm) udvarházához, és tizenötöd napra a vajda elé idézték perújítás végett (pro haben-
do causa in premissa novo judicio). A tiltakozók fenti ügyben kelt okleveleit – mind az eskü-
tételt elrendelő ítéletlevelet, mind a jelentőlevelet – Egresteo-i Darlaczy Ferenc (e) azonban 
magánál tartotta, és azokat kezéből nem volt hajlandó kiengedni, amiért a director keresetétől 
magukat megvédeni vagy az eskütételről folyó pert magukra szállítani nem tudták. Minde-
zért arra kényszerültek, hogy a nevezett okleveleket Darlaczy Ferenctől a vajda intőlevelével, 
erre kijelölt emberei által kikérjék, és így a directorral folytatott perüket az október 25-től 
tartott jelen terminuson (presenti termino celebrationis judiciorum octavi diei festi beati Lu-
cae evangelistae) – a tiltakozók nagy kárára – elhalasztották. A nevezett Péter deák tehát azért 
tiltakozott, mert képviseltjei nem makacsságuk miatt nem folytatták perüket az eskütétel 
ügyében, hanem azért, mert peres leveleiket Darlaczy Ferenctől még nem tudták visszasze-
rezni, de mihelyt azokat visszakapják a pert folytatni fogják. (X. 63r–63v)
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863. 1590. december 28. (f. VI. p. Nat. dom., iuxta stylum novum)
Gereomonostra-i néhai Kemeny Ferenc fi a: János (egregii) vallotta, hogy az elmúlt években 
nagyobbrészt anyja: néhai Szentpali Erzsébet (g) – előbb említett Kemeny Ferenc, majd Ba-
lasffalwa-i Chereny Pál, végül Zowath-i Ombozy György (egregii) özvegye –, de ő maga is 
különböző szükségeikre, több ízben összesen 200 magyar Ft-ot kölcsönöztek Colosvar-i 
Hozzw Jánostól (c). Anyja halála után, minthogy a kölcsönt nem tudta megfi zetni, arra kény-
szerült, hogy Hozzw Jánost birtokjogaiból elégítse ki, így előbb 150 Ft-ért Moch-i (Colos 
vm) birtokrészén lakó jobbágyát: Pap Lászlót feleségével és születendő gyermekeivel együtt 
– miután a jobbágyi szolgálatok terhe alól mentesítette és felszabadította, illetve engedélyez-
te szabad költözését – Hozzw-nak adta, majd a maradék 50 Ft-ért a nevezett jobbágy által 
lakott házat – mely egyfelől saját jobbágya: Marha László házának, másfelől pedig egy lakat-
lan háznak szomszédságában fekszik – haszonvételeivel és tartozékaival együtt, szavatossá-
got vállalva szintén Hozzw Jánosnak és örököseinek engedte át úgy, hogy halála után e jószá-
got atyafi ai csak az 50 Ft letételével válthassák kezükhöz. (X. 47r–47v)

864. 1590. f. VI. p. […] ap.
Nagy Eoskeoleo-i Eordeog György (e) – minthogy a perei folytatásához szükséges [pénzösz-
szeggel?] nem rendelkezik – Varga Gergely (pr) és gyermekei által lakott jobbágytelkét Akos 
(in cottu Zolnok Mediocri) mezővárosban [?], melynek szomszédságában egyfelől Erzentki-
raly-i […] felesége: Szenas Zsófi a jobbágya: Sewteo Lukács, másfelől Mezeoy Mártonné 
Szenas Zsuzsanna jobbágya: […] Imre laknak, haszonvételeivel és tartozékaival együtt 10 
magyar Ft-on zálogba veti Ladnocz-i Horwat, másként Bartakwyth János (e) [gyulafehérvá-
ri] udvarbírónál és feleségénél: Totheory Zsuzsannánál. (X. 1r–1v)
Megcsonkult bejegyzés szakadozott papíron.

865. 1590.
Bejegyzés töredéke, melyben feltűnik Horwat Gáspár neve és valamilyen egyezség [?] jóvá-
hagyása. (X. 1r)
Szakadozott papíron.

1590. december 27. – 1590.





NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ





A mutató elkészítésekor az Erdélyi Történelmi Adatok eddig megjelent regesztakiadvá-
nyaiban alkalmazott módszereket követtük. A történetileg kialakult helységnév után zárójel-
ben, betűhíven, dőlt betűkkel szerepel az oklevelekben előforduló eredeti névalak. Amennyi-
ben a két névváltozat nagy mértékben eltér egymástól, utalás segíti az eligazodást. Az 
eredeti névalakok után a helység mai hivatalos elnevezése, valamint a szász, vagy vegyesen 
szász lakosságú települések esetében ezek német neve következik. A települések névalakjait 
követi az egykori vármegye, illetve szék neve, majd a romániai helységeknél a megye mai 
elnevezése, az országon kívüli települések esetében az ország rövidítése. Elpusztult, nem 
azonosítható települések neveit a mutató eredeti alakjukban adja meg. A helységekre vonat-
kozó egyéb adatok ehhez kapcsolódva, egymás alatt jelennek meg (birtokosok, lakosság, 
földrajzi nevek, stb.). A családnevek átírt formáját az oklevelekben előforduló változat köve-
ti zárójelben. Az eddigi gyakorlattól eltérően a feleségek és özvegyek leánynevükön is szere-
pelnek, a regesztaszámok és esetenként a lakóhely megjelölésével. A román vagy szász nem-
zetiségűek esetében, amennyiben megállapítható az illető nemzetisége, a címszavakban a 
család- és keresztnevet is ennek megfelelően tüntettük fel. A személynév után szerepel az 
illető társadalmi rangjának (nemes, polgár, jobbágy) megjelölése, viselt tisztsége, és a kivo-
natokból származó egyéb adatok. Ezeket követi a lakóhely megjelölése, ha viszont ez nem 
volt megállapítható, akkor azt a településnevet tüntettük fel, amellyel az illető az oklevél 
szövege alapján kapcsolatba hozható. A mutató dőlt számai a bevezető lapjaira, a többi szám 
a kivonatok sorszámaira utal.

RÖVIDÍTÉSEK

a = agilis, apja
alisp = alispán(ja)
avd = alvajda
A = Ausztria
b = birtokos(ok)
B-Naszód = Beszterce- 

Naszód
B-Szoln = Belső-Szolnok
cs = család
e = előtt
erd = erdélyi
esk = esküdt
esp = esperes
fam = familiáris(a)
fdi = fejedelmi
fel = felesége
fn = földrajzi név
gyp = gyalogpuskás
H = Horvátország
h = helység

id = idősebb
ifj = ifjabb
isp = ispán
jb = jobbágy
k = körül
kap = kapitány
kir, kir-néi = királyi, király-

néi
kk = kanonok
K-Szoln = Közép-Szolnok
L., l. = lásd
lk(k) = lakos(ok)
L = Lengyelország
Lt, lt = levéltár
M = Magyarország
m = megye
mgr = magister
mh = meghalt
mv = mezőváros
N = Németország

n = nemes
nb-i = nemzetségbeli
O = Oroszország
Ol = Olaszország
plb = plébános
polg = polgár
ppk = püspök
prp = prépost
R = Románia
Sz = Szerbia
sz = szék, született
szab = szabados
Szl = Szlovákia
udv = udvari
udvb = udvarbíró
U = Ukrajna
v = város
vd(i) = vajda(i)
vm = vármegye
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A, Á
Abafája (Abafaya) – Apalina – Odendorf, Torda/

Maros m, h 809
—i Gyulai János és Pál
—i udvarház 809
Abaújvár (Abawywar) vm, M, Szl 518
Abosfalva (Abosfalwa) – Abuș, Küküllő/Maros 

m, h 310
—i Radvánci Márton
Abraham, jb cs, Kece: Abraham, Francisc, Ioan, 

másik Ioan, Mihai, Nicolae 433
Ábrahám (Abraham), jb cs, Gerendkeresztúr: Ba-

lázs, Bálint, Illés, István, Márton, Pál 433
abroncs (vasalás) l. torockói
abrosz 491, 548, 618
—, gyolcsból 701
—, kamukából 701
—, kékes 727
—, krakkói 370, 701
—, lengyel 625
—, vászonból 625
Abuș l. Abosfalva
Acâș l. Ákos
Acél (Aczel) Mátyás deák, n, Tarcsafalva 34
Adalin (Adalin) – Adalin, Doboka/Szilágy m, h 

161, 535
—i birtokosok: Szentgyörgyi Erzsébet
—i lkk: Biziges Luca, Cigán/Gurzo Petru, Lázár 

Jakab, Luca vajda, Simon Gheorghe
—i vajda: Luca vajda
Ádám (Adam), polg cs, Kolozsvár: János, Kata-

lin: előbb Kappa Antal, majd Olajos György 
fel 98

Ádámos (Adamos) – Adămuș, Küküllő/Maros m, 
h 82, 179, 309, 839, 862

Ádámosi (Adamossi) [Márton], n, kisebb kancel-
láriai íródeák (1577) 82

Adelsdorf l. Bilak
administrator, a chełmi vámoké: Orzechwsky Pál 

és Vhrowyecky Venceszláv
adó 6–7, 16, 27, 36, 49, 94, 102, 205, 304, 312. L. 

még kilenced, tized (dézsma)
—, mezővárosi 312, 387
—, városi 550
adomány, perekben tanúsított (ügyvédi) szolgála-

tért 378
—, új 126, 130, 479

— l. még bánya, birtok, címer, ház, jobbágy, ka-
száló, királyi jog, kiváltság, lófőség, malom-
hely, quarta, szőlő, telek, tized, tó, vajdaság, 
vár

adománylevél 26, 33
adományozási jog háramlása 742
Adorján (Adorian, Adoryan) Jakab és Mihály, n, 

Nagydoba 241
— Kis Péter, jb, Gyalu 94
— Mihály özv: Budai Margit 197
— Péter, n, K-Szoln vm szolgabírája (1582) 368
adóslevél 511, 556, 676, 678, 780, 818, 856
adósság 44, 436, 542, 738, 760, 780, 818
— átengedése 511, 818
— átvállalása 659
— behajtása 633, 856
— behajtásának átengedése 633
— elengedése 212, 292, 638, 857
— felhalmozása, a németeknél 818
— hátrahagyása 377
— rendezése 442
— törlesztése 130, 148, 199, 212, 267, 376–377, 

457, 568, 802, 818
— törlesztésének elhalasztása 738
—, fejedelemmel szemben 856
—, jobbágyokkal szemben 818
adószámvevő, Bihar vármegyei: Kis Boldizsár 

(1586) 557–558
adószedő 391
Aghireşu l. Egeres
Ágnes: Porkoláb Ambrus özv 509
Ágoston (Agoston) János, polg, Kolozsvár 600
— Máté, jb, Bősháza 300
Agrij l. Felegregy
Agrișteu l. Egrestő
Agrișu l. Egres
Agyagos bérc (Agiagos Bercz), fn, Szentlászló 

572
Agyagverem (Agiag werem), fn, Gyerőmonostor 

245
Aita Mare l. Nagyajta
Aiton l. Ajton
Aiud l. Enyed
Aiudul de Sus l. Felenyed
Ajton (Aython) – Aiton, Kolozs m, h 342, 479, 564
— i Borbély György
— i lk: Henci Péter
— i udvarház 776
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ajtónállómester, kir: Becsei Töttös, Marcali Imre
akasztófa 764
akasztófával való fenyegetőzés 529
Akinger (Aichingier) György, lengyel nemes 836, 

852–853
Akna (Akna), Désakna – Ocna Dejului – Salz-

dorf, Doboka/Kolozs m, mv, jelenleg Dés vá-
ros része 16, 36

— i bíró 36
— i királyi sóvágók 16, 36
— (Akna), Mezőakna – Ocnița, Kolozs/B-Naszód 

m, h 23, 147
— i Jób, szeszármai várnagy (1504) 23
— i lkk: Bádos János, Pap György
— i tóhely 147
Aknai (Aknay), n cs: János és özv: Polyák Anna, 

másik János 144, 146
akol 54
—, kosárnak nevezett 126
Ákos (Akos) – Acâș, K-Szoln/Szatmár m, mv 

183, 647, 854, 864
— i Dobszai Péter és fel: Ákosi Erzsébet, Újné-

meti István
— i lkk: Dragoș Teodor, Imre, Sütő Lukács, Var-

ga Gergely
— i fn: Csíkos
Ákosi (Akossy), n cs, Ákos: Erzsébet: Dobszai 

Péterné 647; Ferenc 457; János, másik János 
647; Mihály özv: Szénási Dorottya 208

alabárd, muszka 730
alagút ásása, ostromnál 474
aláírás oklevélen 37, 41, 43, 45–46, 48–49, 56, 

63, 68, 71, 79, 94, 116, 205, 277, 312, 382, 
406, 479, 490, 494, 574, 689, 695, 736, 749, 
760–761, 765, 789, 809

Alamor (Alamor) – Alămor – Makenberg, Fehér/
Szeben m, h 431

Alard (Alard) „Nagy” Ferenc, Paniti, n 69, 84, 
178, 706

— Ferenc, Szentpáli, n 556–558, 615
Alard rész (Alard rez), birtokrész, Méhes és Vel-

kér 178, 496
Alba Iulia l. Gyulafehérvár
Alba Regalis l. Székesfehérvár
Albeni Henrik, pécsi püspök (1421–1444) 12
Albert Ferenc öröksége, fn, Oláhfalu 90
Albert presbiter, plébános, Egeres 11
Albești l. Fehéregyháza

Albis (Albes) – Albiș, Bihar m, h 500, 656
Alcharnaton l. Alsócsernáton
Algyógy (Algyogy) – Geoagiu, Hunyad m, mv 

135
— i udvarházak 135
alispán l. Doboka, Gömör, Hunyad, Kraszna, Kö-

zép-Szolnok, Külső-Szolnok, Sáros vm
alkamarás, lengyel kir: Vhrowyecky Venceszláv 

(1585)
alkancellár, kir: András magister, Apáti Miklós
allodiális kert 818
allodium 189, 376, 532, 561, 591, 756, 789
Alma l. Szászalmás
Almádi (Almadi, Almady), Szavai, n cs: András 

és özv: Sombori Anna 255; Anna 819; Bálint 
255, 593, 778, 819, 833; Borbála: Földvári 
Györgyné, Druzsina 819; Gáspár 62, 64, 134, 
184, 188, 194, 244, 508–509, 593, 778, 819, 
833; és fel: Szilvási Zsófi a 187, 255, 502, 
549, 567; Katalin: Ombozi Miklósné 819; 
Mihály 117; Péter 83

Almakerék (Almakerek) – Mălâncrav – Malm-
krog, Fehér/Szeben m, h 446, 846

— i offi ciális: Szentmártoni Bálint deák
almárium 730
Almás (Almas), Nagyalmás/Váralmás – Almașul 

Mare/Almașu, Kolozs/Szilágy m, mv és vár 
117, 497, 569–570. L. még Nagyalmás

— (Almas, Almas wize), fn, folyó 168, 480
Almásbalázsháza l. Balázsháza
Almási (Almassy) Albert, n, a gyalui vár praefec-

tusa (1589) 725, 742
—, n cs: Benedek és fel: Galaci Zsófi a, Katalin, 

Klára: Bad Gheorghe fel 157
Almásnyíres l. Nyíres
Almástamási l. Tamásfalva
Almașu l. Almás
Almașu de Mijloc l. Rejtekalmás
Almașu Mic de Munte l. Kisalmás
Almașul Mare l. Almás, Nagyalmás
Alőr (Aleor, Also Eor) – Uriu, B-Szoln/B-Naszód 

m, h 331, 423, 465
— i Denge Demeter, Herceg/Balsa cs, Trava Já-

nos
— i lk: Őri István
— i udvarház 423
alperes 50, 52, 57, 59, 61, 64, 119, 177, 182, 195, 

223, 225, 239, 249–250, 264, 405–406, 439, 
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477, 513, 519, 535, 545, 549, 555, 622, 789, 
830, 832, 837, 843–844, 855

Alsáni, n cs: Bálint, pécsi ppk (1374–1408), a ró-
mai Szt. Szabina egyház bíboros-papja 8; Já-
nos, macsói bán (1328–1334), szerémi 
(1328–1334), valkói (1328–1335) és bara-
nyai isp (1319–1335) 3

Also Eor l. Alőr
Also Ferneszer l. Alsófernezely
Also Fywld l. Alsófüld
Also Gyekenyes l. Alsógyékényes
Also Jeo[…], azonosíthatatlan település Erdély-

ben 86
Also Zochwa l. Alsószolcsva
Alsó Molnos tóhely (Also Molnos tohely), fn, ha-

lastóhely, Koppánd 66
Alsó tó helye (Also tho helye), fn, tóhely, Korpád 

467
Alsóbalázsfalva (AlsoBalasfalwa) – Blăjenii de 

Jos, Doboka/B-Naszód m, h 505, 693, 814
Alsóboldogasszonyfalva (Alsobodogazzonyfal-

wa, Bodogazzonyfalwa), Alsóboldogfalva – 
Bodogaia, Udvarhely sz/Hargita m, h 575–
576, 712

— i Sarló Mihály
Alsóborgó (Also Borgo) – Josenii Bârgăului, Do-

boka/B-Naszód m, h 446
Alsóbun l. Oláhbun
Alsócsernáton (Alcharnaton) – Cernatul de Jos, 

Kézdi sz/Kovászna m, h 523, 552. L. még 
Csernáton

Alsófernezely (Also Ferneszer), Nagybányába 
olvadt település, Máramaros m 620. L. még 
Felsőfernezely

Alsófüged (Alsofi ged) – Ciugudu de Jos, Torda/
Fehér m, h 850

Alsófüld (Alsofewld, Also Fywld) – Fildu de Jos, 
Kolozs/Szilágy m, h 108, 158, 742, 813

— i lkk: Costea Petru, Cozma Ioan, Csiszár An-
ton, Doma Petru, Moldova Ioan, Sándor Si-
mion, Serze Ioan és Ștefan

Alsógezés l. Gezés
Alsógezse (Also Gherse), Gezse – Gheja, Fehér/

Maros m, h 309
Alsógyékényes (Also Gyekenyes) – Jichișu de 

Jos, B-Szoln/Kolozs m, h 240. L. még Fel-
sőgyékényes

Alsójára (Also Jara) – Iara, Torda/Kolozs m, h 
213, 421–422, 612, 618, 628, 747, 777. L. 
még Felsőjára, Jára

— i Bagaméri György, Körösi Péter
Alsókajanel l. Káján
Alsókápolna (Also Kapolna) – Căpâlna de Jos, 

Küküllő/Fehér m, h 446
Alsókarácsontelke (Also Karachontelke), Alsóo-

roszfalu – Rusu de Jos, B-Szoln/B-Naszód m, 
h 446. L. még Felsőkarácsontelke

Alsókarácsonyfalva (Alsokarachyonfalwa), Al-
sóoroszfalu – Rusu de Jos, B-Szoln/B-Naszód 
m, h 431. L. még Felsőkarácsontelke

Alsókaznacs (Alsokaznach) – Cosniciu de Jos, 
Kraszna/Szilágy m, h 670

Alsókitid (Alsokitid) – Chitid, Hunyad m, h 774–
775

Alsóláb (Alsolab), fn, Szászfenes 443
Alsómacskás (Also Machkas), Szentmártonmacs-

kása – Sânmartin-Măcicaș, Doboka/Kolozs 
m, h 335. L. még Felsőmacskás, Szentmár-
tonmacskása

Alsóoláhfalu (Also Olahfalu), Kápolnásfalu – 
Căpâlniţa, Udvarhely sz/Hargita m, h 90

— i lkk: Both Lukács, Demeter Benedek, Elekes 
Péter, Miklós Jakab Gergely és Miklós Tamás

Alsóoroszfalu l. Alsókarácsonyfalva
Alsópalicka (Alsopaliczka) – Pleșca, Kraszna/

Szilágy m, h 796. L. még Felsőpalicka
Alsópéntek (Alsopenthek) – Pinticu – Pintak, Ko-

lozs/B-Naszód m, h 691
— i lk: Gödel Bartholomeus fi a: Johann
Alsórajtolc (Also Raytoch) – Răstolțu Deșert, Ko-

lozs/Szilágy m, h 595
Alsósereden (Also Sereden) – Şeredeiu, Kraszna/

Szilágy m, h 30–32, 410, 796. L. még Felső-
sereden

Alsószentmihályfalva (Alsozentmyhalyfalva, Al-
sozentmihaliffalwa) – Mihai Viteazu, Ara-
nyos sz/Kolozs m, h 110, 216, 259, 785, 844

— i Csongvai Mihály, Erdő cs
— földesurai és lakosai 844
Alsószentmihályfalvi (Alsozentmihalyfalva-i) Pé-

ter deák, n és özv: Gyerőfi  Borbála 259
Alsószilvás (Also Szilvas, Silvas) – Silvaşu de 

Jos, Hunyad m, h 44
— i lk: Para Mihai
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Alsószolcsva (Also Zochwa) – Sălciua de Jos, 
Torda/Fehér m, h 646

Alsótök (Alsoteok) – Teocul de Jos/Tiocu de Jos, 
Doboka/Kolozs m, h 92

— i Girolti István
Alsóvárosvize (Alsowaraswize, Alsowaroswize) 

– Orăştioara de Jos, Hunyad m, h 70, 774–
775. L. még Felsővárosvize

Alsóverem (Alsoverem), fn, Szászfenes 443
alszolgabíró l. Doboka, Kolozs vm
Általjáró (Altal jaro), fn, Magyarrőd 342
Aluksne l. Marienburg
Aluniș l. Kecsed, Kecset
Aluniș l. Magyaró
Alunișu l. Magyarókereke
alvajdai ember l. hatósági ember, alvajdai
Amadefalwa l. Madéfalva
Ambrus Lőrinc, jb, Gyerőmonostor 640
Ambrus pap és fel: Pap Borbála 509
Anda Antal, Rákos 90
Andacs (Andoch), Bihar m, puszta Nagyszalonta 

közelében 295
Andócsi (Andochy) Lőrinc, n és fel: Miske Bor-

bála 534
András, Balassa Zsófi a servitora 117
— deák, servitor, Debrecen 266
—, erd ppk l. Szécsi András
— magister (Mohorai), kir alkancellár (1329), 

pécsi olvasókk (1323–1324), székesfehérvári 
prp (1325–1330) 3

—, raguzai érsek (1389–1432) 8
—, váradi ppk l. Bátori András
András Kató (Andras Kato), Kolozsvár 696
András özv: Orsolya, jb, Méhes 178
Andrási (Andrassy) Péter, n 69
— Péter, n 789
Anna: Balásfi  Ferenc özv, majd Söröl Vince fel 

105
—, szolgáló, Kolozsvár 763
Anna királyné l. Jagelló Anna
Anna és Krisztina, hajadonok 314
annuentia, szabad határhasználatról 89
Ant (Anth) – Ant, Bihar m, h 812
Antal, kolozsmonostori apát (1425–1451) 2
— deák, polg, bíró, Enyed 49
Antos (Anthos) János, n, Désháza 703
anyai harmadrész l. harmadrész, anyai
anyai szeretet 591

anyós 510
apácák háza (Kolozsváron) 696
Apafi  (Apaffy, Apafi ), n cs, Apanagyfalu, Ebesfal-

va: András, Anna: Pekri Istvánné, Borbála: 
Kun Miklósné 846; másik Borbála 290, 440; 
Emerenciána, Erzsébet, másik Erzsébet, má-
sik Erzsébet 846; Ferenc 22; Gergely, a foga-
rasi vár praefectusa és fel: Gerendi Erzsébet 
164, 178, 411, 847, 849; György 846; Imre 
446, 456, 824, 846; István, Doboka és B-Szoln 
vm isp, tanácsúr (1580, 1584) 121, 277, 290, 
440, 446, 456; és fel: Kenderesi Borbála 290; 
majd Pernezi Anna 699, 841, 852–853; másik 
István 440, 846; László 121; Lénárd 164, 238, 
846; másik Lénárd 22; Mihály, erdélyi fejede-
lem (1661–1690) 10; Miklós 164, 238, 433, 
446, 456, 473, 846; Zsófi a 846

Apahida (Apahida, Apahyda) – Apahida, Kolozs 
m, h 2, 294, 612, 618, 628

apai és anyai rész kiadása 668
Apalina l. Abafája
Apanagyfalu (Apanagfalwa, Apanagyfalwa) – 

Nușfalău/Nușeni, B-Szoln/B-Naszód m, h 22, 
106, 290, 440, 446, 456, 473, 553, 699, 824, 
827, 841, 846, 852–853

— i Apafi  cs
Apátharasztja (Apattharazttya), fn, erdő, Zsuk 2
Apáti (Apathy, Apaty) – Apatiu, Doboka/B-Naszód 

m, h 23, 62–64, 96, 161, 782, 823
— i birtokosok: Bojér cs, Simon János
— i lkk: Barla Ambrus és Antal, Bojér István, 

Erős Tamás, Simon János, Szabó István
Apáti Miklós, kir alkancellár (1352), kir kancel-

lár (1356–1366), kalocsai (1356–1358) és 
esztergomi érsek (1358–1366) 4–5

Apátlába (Apatthlaba), fn, Zsuk 2
Apaújfalu l. Újfalu
Apor (Apor), n cs: Balázs, Miklós 69
aprópénz 39, 625, 727, 730, 841, 861
áradás 682
Arancuta l. Aranykút
Arany (Arany) – Uroi, Hunyad m, h 511, 774–

775
arany csomolyék 527
— golyóbisok 527
— pogácsa 730
—, portugáliai 701
—, vont (fodorított) 701
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arany- és ezüstmarha/ezüstnemű 216, 229, 289–
290, 318, 334, 353, 392, 434–435, 441, 449, 
491, 585, 602, 604, 607, 610, 726, 731, 743–
744

Aranyas Balázs, jb, Gyéres 433
aranybeváltás 41
aranybeváltó: Gyarmati Gergely (1583)
aranyfonal 625, 701
aranykamarás, fdi/vdi: Bornemisza Gergely 

(1585, 1590), Ígyártó Mihály (1585, 1589)
Aranykút (Aranykuth, Aranykwth) – Arancuta, 

Kolozs m, h 103, 148, 861
aranyműves l. ötvös
Aranyos (Aranyas), folyó 371
— (Aranyas szek), székely szék 109
Aranyosgyéres l. Gyéres
Aranyoslóna l. Lóna, Oláhlóna
Aranyospolyán l. Polyán
aranyválasztó kamara praefectusa: Bornemisza 

Gergely (1590)
aratás 696
Archid l. Erked (K-Szoln/Szilágy m)
Archiud l. Erked (Kolozs/B-Naszód m)
Arczol Luca, jb, Faragó 559
Ardeova l. Erdőfalva (Kolozs m)
Ardeu l. Erdőfalva (Hunyad m)
Arghișu l. Argyas
Argyas (Argios) – Arghișu, Kolozs m, h 392
Armeni l. Örményszékes
árpa 657, 818
Árpástó (Arpastho, Arpasto) – Braniştea, B-Szoln/ 

B-Naszód m, h 22–23, 121, 431, 446, 506, 
549

áru gondviselője 818
árulás bűne 789
árva 62, 64, 289, 625, 630, 638
árvaság 700
Árvaszentmiklós (Arvaszentmiklos) – Sânnicoa-

ră, Doboka/B-Naszód m, h 23
Arx Nova l. Újvár
Așchileu Mare, Aşchileu Mic l. Esküllő, Kises-

küllő, Nagyesküllő
Asszonyfalva (Azzonfalwa) – Săcel, Torda/Ko-

lozs m, h 777
— i lk: Karacho
asztag (mértékegység) 527, 625
Asztalos (Aztalos) János, jb, Kolozsvár 629
— Péter, aranyműves, Kolozsvár 625

Aszú (Azzu) Mátyás, n 69
Aszúpatak (Azzupatak), fn, szőlőhegy, Kolozsvár 

228
átalag (űrmérték) 625
Atid l. Etéd
atlasz (szövetfajta) 435
—, török (aranyozott) 625
átpártolás, németekhez 434
atyafi ság bizonyítása 87
atyai kétharmad l. kétharmad, atyai
— részek felosztása 160
Auner, polg cs, Kolozsvár: Anna 447–448; Gábor 

447; Márton, borbély és fel: Belger Anna, 
másik Márton 447–448

Aurifaber l. Ötvös
Avasújváros l. Újváros
Azzonfalwa l. Asszonyfalva
Azzupatak l. Aszúpatak

B
Baba (Baba), elpusztult település, Somogy m/M 

836
bábaasszony 152
Bábahalma (Babafalwa, Babahalma) – Bobohal-

ma, Küküllő/Maros m, h 335, 839
Babai (Babay), n cs: Erzsébet, Kis Péter 836
Baboczi l. Bábóc
Babon l. Bábony
Babonics János kir-néi tárnokmester (1326–

1333) 3
Bábony (Babon) – Băbiu, Kolozs/Szilágy m, h 

86, 117, 451, 497
—i lkk: Costea Pavel és Ștefan, Getha[…] Du-

mitru
Bábóc (Babocz, Baboczi) – Băbuțiu, Doboka/Ko-

lozs m, h 221, 460, 795
Baca (Bacza, Baczhy) – Bața, B-Szoln/B-Naszód 

m, h 130, 851
Bachmegyey l. Bácsmegyei
Bachnen l. Bonyha
Bács (Bach, Baczhy), Kisbács – Baciu, Kolozs m, 

h 174, 315
—i lkk: Gacó János, Túrós Péter
Bácsi (Bachy, Baczhy) András, jb, Szucság 249
— János, deák 120
— János, n, Kisfalud 135
— Márton, jb, Farnas 264
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—, n cs, Rőd, Szucság: Mátyás 125, 131–132, 
174; és fel: Dombi Anna 223, 249, 281; Pál és 
fel: Cseh Borbála 192

—, Szentmihályfalvi, n cs: Ferenc deák; Fruzsi-
na: Kozárvári Mátyás majd Darlaci István fel 
725

—, polg cs, Kolozsvár: György, János 689, 766; 
és fel: Ígyártó Sára 495; Péter 151, 294, 520, 
560; és fel: Katalin 169

Bácsmegyei (Bachmegyey, Bachmegey) Anna: 
Nagy Gáspár majd Dobai/Székely Gábor fel 
368, 637

— Ferenc, Gáld 50, 52
— Miklós, n, Füged 204
— Miklós, n, Kolozsvár 532, 561–562
Bácsmegyei (Bachmegyey) Magyar János, n és 

fel: Szörcsei Katalin, Etéd 835
Baczhy l. Baca, Bács
Bad/Vajda (Baad/Vayda, Wayda Bad, Baad más-

ként Wayda), Meregyói, Nagymeregyói, Pán-
célcsehi, n cs: Andrei 529; Avram 253, 799; 
és fel: Kárándi Margit 198; Gheorghe és fel: 
Almási Klára 157; Ioan és fel: Sarló Ágota 
564; másik Ioan 823; Martin és fel: Szalai 
Zsófi a 326, 388, 529; Mihai 253, 539, 545, 
555; Nicolae és fel: Nádasi Magdolna 103; 
Bothos (dictus) Petru és fel: Dorottya 20; Pet-
ru és özv: Galaci Márta 539, 545, 555; Ştefan 
46, 56; másik Ştefan, Doboka vm alisp 
(1585–1586) 514, 528, 823, 831, és fel: Om-
bozi Zsófi a 823; másik Ştefan 828

Bádok (Badok) – Bădești, Doboka/Kolozs m, h 
25, 157, 326, 511, 588, 642, 770

— i Frank Benedek és özv: Csomafái Anna, Ná-
dasi cs, Vajda Márton és fel: Zsófi a

— i lkk: Bósi Fülöp, Kelemen Gáspár, János és 
László

— i udvarház 157
Bádoki (Badoki, Badoky) János, n, Doboka vm 

szolgabírája (1587) és fel: Móré Anna 642
— János, servitor 617
— László, n, Csomafája 535
—, n cs: Bertalan, Gál 157; másik Gál 25; Márta: 

Galaci Tamásné, Orsolya 157; másik Orsolya 
25

Bádos (Bados [?]) János, jb, Akna 147
Bagaméri (Bagamery) György, n, Alsójára 278, 

421–422, 612, 618, 628, 747

bagazia (szövet) 392, 727
Bagdi (Baghdy) Egyed, n, Guszár 20
Bagolyfalva (Bagolyfalwa) – Hurez-Poiniță, 

Kraszna/Szilágy m, h 796
Bagos (Baghos) Ambrus, n, Mezőgyán 20
Bagotai (Bagothay) Magdolna: Tarcsai György 

majd Lipolt János fel 471
Bágyon (Bagion) – Bădeni, Aranyos sz/Kolozs 

m, h 509
Bahnea l. Bonyha
Baia Mare l. Nagybánya
Baica l. Bányika
Bajom (Bayon), Biharnagybajom, Bihar/M, h 112
—i kastély 112
Bak Gergely, jb, Szamosfalva 288
— Imre, jb, bíró, Csanád 559
Bakaj (Bakay) – Băcăinți, Hunyad m, h 830
Baki (Baki, Baky) Pál, n és fel: Moga Judit, 

Meggy kerék 50, 52, 331, 353, 426, 430, 696
Bakics (Bakytth), Laki, n cs: Anna: Révai Ferenc-

né, Margit: Kendefi  Jánosné, Pál, Péter 427
Bakonya (Bokonya) – Băcâia, Hunyad m, h 135
Bakos (Bakos) András, polg és fel: Anna, Kolozs-

vár 533
— Demeter, jb, Nádas 729
— János, Gyalu 138
— János, jb, Egyházfalva 729
— János, n, Gömör vm alisp (1590) 789
— Simon és fi a: Mihály, n, Tasnád 316
Bakó (Bako) Bálint, n, Petlend 62
— Ferenc, Kémeri, n és fel: Dancs Klára 485
— Katalin: Szegedi Ferencné, Enyed 91, 119, 195
— Máté, n, Sáránd 20
Baksa (Baxa) – Bocșa, Kraszna/Szilágy m, h 130
—i Baksai Lőrinc
Baksa (Baxa) Bálint, n 457
— Boldizsár, n, Bénye 491
— Orsolya: Büdöskúti Tamás majd Balog György 

fel 467
Baksai (Baxay) Jakab, jb, Debren 241
—, Benedekfalvi, n cs: János 627; Lőrinc 130, 

605–606, 627
Baksas (Baxas) Mihály, n 147
Bal Máté, jb, Bord 84
Bala (Bala) – Băla, Kolozs/Maros m, h 23, 30
Balai (Balay) Imre, n, Kisdevecser 823
Baládfi  (Baladffi , Balatfi ), Ádámosi, Csapói, 

Ózdi, n cs: Anna: Radó Mihályné 625, 629; 
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Borbála: Pekri Gáborné 416, 420, 429, 432–
433; Farkas és fel: Baranyai Anna 82, 179, 
835, 839, 862; másik Farkas és fel: Kéméndi 
Anna 830; Ferenc és fel: Tomori Margit 69, 
82, 84, 221, 251, 279, 309; Gábor 69, 309; 
János 120, 264, 424, 433, 862; Katalin: Kapi-
tány György majd Sulyok Imre fel 120, 179, 
830; Mihály 82, 84, 221, 309–310, 839; Ta-
más és özv: Sombori Petronella 264; Zsig-
mond 221, 309–310, 835, 862

—, Kiskendi, n cs: János és Mihály 82
— (Balatfy), Pókafalvai, n cs: Farkas, János, 

Magdolna: Szalánci Györgyné, Miklós 136
Balásfi  (Balasffi , Basilius), n, polg cs, Kolozsvár: 

Ambrus, kolozsmonostori requisitor (1577–
1591) 11, 99, 180, 183, 215, 219, 233, 241, 
243, 271, 331, 365, 370, 376, 392, 433, 435, 
447, 488, 538, 541, 556–557, 559–560, 599, 
623, 625, 682, 696, 709, 721, 726–727, 729–
730, 734, 754–755, 758, 774–776, 798; Anna: 
Szíjgyártó Ambrusné 845; másik Anna: Sző-
lősi Péter deák fel 215, 599; másik Anna: Vá-
sárhelyi Bálintné 757; Balázs deák 215, 219; 
Erzsébet: Gyulai Jánosné 215; Ferenc orvos 
és özv: Anna 99, 105; Gergely 219, 692, 696, 
729, 758; (Basilius) István unitárius prédiká-
tor, tasnádi (1577), kolozsvári (1579), szent-
mihályfalvi és köblösi (1587) pap 105, 215, 
219, 599–600; és fel: Mód Erzsébet 599; 
György 99, 105, 219; János, nagyobb kanc 
íródeák (1579, 1586), gyulafehérvári requisi-
tor (1588–1598), kanc titkár 82, 215, 219, 
542, 547, 565, 581; Judit, Katalin: Szegedi 
Gergelyné 215; másik Katalin: Sarlai Miklós 
majd Kalmár László özv 219; László 215, 
219, 723, 845

Balasi (Balassy) Gáspár, n és fel: Anna, Fodorhá-
za 326

— Gergely, n és fel: Besán Borbála 353–354
— István deák, n és fel: Paruta Elisabeta, Enyed 

609
— János, n, Fodorháza 535
— (Balassa, Balassy), n cs: András, Menyhért 

435; Zsófi a: Németi Ferenc majd Csáki Lász-
ló fel 117, 380, 434–435, 503, 516, 569, 676

Balastelke l. Balázstelke
Balázs deák, jb, szab 233
— —, polg, Torda 669

— fr, knini ppk (1351–1358) 4
— —, pap, kolozsmonostori konventi tag 23
— szűcs és özv: Anna, Kolozsvár 740
— (Balas) Imre és Mihály, jb, Gyerővásárhely 

452
Balázsfalva (Balasfalwa) – Blăjenii de Jos, - de 

Sus – Unter-, Oberblasendorf, Doboka/ 
B-Naszód m, h 20, 66, 82, 148, 375, 830, 833, 
863

—i Cserényi cs
Balázsháza (Balashaza) – Blaja, K-Szoln/Szat-

már m, h 437
— (Balashaza), Almásbalázsháza – Bălan, Dobo-

ka/Szilágy m, h 625
Balázsházi (Balashazy), n cs, Balázsháza: János 

437; Pál 392, 395
Balázstelke (Balastelke) – Blăjel – Kleinblasen-

dorf, Küküllő/Szeben m, h 818
—i udvarház 818
Balc l. Bályok
Báld (Bald) – Balda, Kolozs m, h 419, 559, 785, 

793
—i birtokos: Szentpáli János
—i lkk: Berche Gheorghe, Ipchia Albert
Balda l. Báld
Bajesd (Balest), Hunyad m, valószínűleg elpusz-

tult település Muncsel környékén 827
Bálint deák 625
— deák, polg, Gyalu 101, 138
Bálint, jb, Egerbegy 372
Bálintitt cs. lt. 106
Balkó (Balko) András és György, jb, Récse 671–

672
— László és Miklós, jb, bíró, Udvarhely 233
Balog (Balog) András, n 392
— András, polg, Torda 669
— Barabás, n, gyalui várnagy (1579) 189
— Ferenc, Csávás 376
— György, n és fel: Baksa Orsolya, Varsolc 467
— Imre, n és fel: Kántor Magdolna, Cegő 384
— János, n 274
— (Balog), n cs, Kók: Ferenc özv: Horvát Anna, 

János 559
—, Mányiki, n cs: János, Pál 698
—, polg cs, Kolozsvár: Albert 550; György 763; 

Katalin: Fenesi Istvánné, Lázár, Tamás, 
Zsófi a: Dancsak János özv 550
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Balogdi (Balogdy) Farkas, n, polg, Herberstein 
Felicián offi ciálisa, a Szt. Erzsébet ispotály 
mestere (1590) 235, 436, 454–455, 620; és 
fel: Zsuzsanna, Kolozsvár 806–807

Balogh Ferenc, esk polg, Hunyad 39
— György, jb, Középlak 168
— Mihály, jb, Récse 672
— Tamás, főbíró (1587), Kolozsmonostor 622
Balogh/Pataki Mihály, jb, Cegő 808
Balsa (Balsa) – Balșa, Hunyad m, h 135
Bálvány (Balwany) Ambrus, jb, Vajdaszentiván 

559
Bálványosváralja (Balwaniaswarallya) – Ungu-

raș, B-Szoln/Kolozs m, h 287
bálványozás 116
Bályok (Balyok) – Balc, Bihar m, h 457, 834
Bán (Ban) Mihály, n, Kisdoba 241
— Zsigmond, jb, Borzás 23
Bánd (Band), Mezőbánd – Band, Maros sz/m, h 

296, 728, 753
—i lkk: Csetre János és Péter, Egerházi György 

és Máté; Farkas Balázs, Benedek, János és 
Mátyás; Kis Gáspár és Miklós, Kocsis Péter, 
Kolcsár István, Olcsó Illés, Pálfi  Simon, Saj-
tos Gergely, Sebestyén Boldizsár és Péter, 
Sós Bertalan; Szabó Balázs, Bertalan, Máté 
és Pál; Székely Mihály, Szép Pál, Szilágyi 
Gergely, Szováti Péter, Zsoldos István

—i udvarház 296
Bánffy (Bamffy, Banffi , Bamffi losonczy, Losonczi 

Banffi ), Hunyadi, Magyarói, Szentkirályi, 
Zentelkei: Anna: Szentpáli Jánosné 751; Bol-
dizsár, Torda vm isp (1587–1588) 83, 264, 
313, 535, 559, 644, 665; Dorottya: Szalánci 
János özv 363; Druzsina: Lázár András özv 
665; Farkas, tanácsúr (1582, 1586, 1589–
1590), Doboka vm isp (1585–1587, 1589–
1590) 145–146, 218, 338, 464, 473, 489, 503, 
506, 514, 528, 535, 546, 549, 567, 573, 658, 
711, 725, 733, 831, és fel: Bethlen Klára 128; 
Gábor 665; György és fel: Pernezi Anna 165, 
242, 699, 810, 841, 852–853; másik György 
810; János 810, 841, 852; Katalin 589; Kris-
tóf 234, 260; Margit: Zeleméri Péterné 751; 
Miklós és fel: Lepsényi Anna 751; Pál 630

— (Banffi ) nemzetség 240, 796
— rész (Banffy rez), birtokrész, Váralmás, Gorbó 

570

Bánffy cs. lt. 199, 237, 240, 470, 473, 503, 528, 
640, 711, 754, 831

Bánffyhunyad (Banffy Hunyadya, Banfi hwnyagy, 
Banffyhunyadgya) – Huedin, Kolozs m, mv 
40, 145–146, 218, 699. L. még Hunyad

—i lkk: Czucza Pál bíró, […] Márton
—i tized 21, 28, 39–40, 242
Banga Benedek, n, Nagydoba 241
— György, n, Kisdoba 241
Báni (Bany), Banyica – Băiţa – Ginsdorf, Kolozs/

Maros m, h 305
Banika l. Bányika
Bánk (Bank), n cs: Margit: Kabos Kristófné majd 

Ombozi Györgyné 174, 612, 628; Pál és özv: 
Patócsi Emerenciána 249, 264, 271, 276, 290

banka (padféleség?) 625
Bánkamarás (Bankamaras) – Nagykamarás, 

Zaránd/M, h 812
Bánpatak (Banpatak) – Banpotoc, Hunyad m, h 

511
Bánrévi (Banrewy) Borbála: Borbély Györgyné 

680
— János, n, Szelecske 755
bántalmazás 248
— díja 3
bánya l. kapniki, nagybányai, radnabányai
— adományozása 804
— művelése 41, 761, 804
bányagépek és épületek 804
bányavölgy 804
Bányabérc (Banya bercz), fn, Gyerővásárhely 

452
Bányabükk (Banyabewki) – Vâlcele, Kolozs m, h 

342
—i egyház erdője 342
Bányabükki völgy (Banya Bwki veolgy), fn, 

Oláh falu 90
Bányai (Banyay) úr 730
Banyica l. Báni
Bányika (Banika) – Baica, Doboka/Szilágy m, h 

516
Bar Teodor, jb, Faragó 559
Barabás (Barrabas) Gergely, Pálfalva 90
— György, jb, Magyarkiskapus 93
— Jakab, jb, Nádas 243
bárány 625
Bárány (Barany), n cs, Enyed: János 55, 119, 

195; Péter 119, 195, 436
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Baranya (Baranya), vm Magyarország dunántúli 
részén 130

baranyai isp l. Alsáni János
Baranyai (Baronyay, Baranyay) Anna: Baládfi  

Farkas majd Bartakvith Gáspár fel 835
— László, n, Tóttelek 20
Baraolt l. Barót
Barát (Barat, Barath) György, jb, kenéz, Szeder-

jes 559
—, polg cs, Kolozsvár: Ferenc 352; János 169, 

455; Katalin: Dávid Ferencné 74, 169; Péter 
169; Zsófi a: Wolfard István özv 604

Barátok völgye töve (Baratok volgye tovi), fn, 
Oláhfalu 90

barázda 245
Barb Ioan, jb, Kók 264
Barbitonsor l. Borbély
Barcaság (Barczhasag), tájegység a mai Brassó 

m területén 197
Barcsa (Barcha, Barczha) – Bârcea Mare/Mică, 

Hunyad m, h 70, 208. L. még Nagybarcsa
Barcsai (Barchay, Barchai), Nagybarcsai, n cs: 

Boldizsár, vdi udv fam és fel: Herencsényi 
Petronella 677; Gáspár és János 70, 412; má-
sik Gáspár és özv: Tötöri Katalin 208; Miklós 
69

— (Barczya-i), Mezőszengyeli, n cs: Druzsina: 
Szentegyedi Somlyai Istvánné 258, 469; 
László, Miklós, Pál magister, konventi és vdi 
jegyző, erd ítélőmester 469; Sándor 258, 469

bárd 353, 392
Bárdos (Bardos, Bardoss) – Bărdești, Maros 

sz/m, h 798, 838
Bardóc (Bardocz) János, Torda 479
Bardóc Mihály tava (Bardocz Mihály tava), fn, 

Egerbegy 433
Báré (Bare) – Bărăi, Kolozs m, h 34, 258, 375, 

713
Bárkány (Barkan), Nagybárkány, Nógrád/M, h 

798
Barla Ambrus és Antal bíró, jb, Apáti 96
— Gáspár, jb, Gyerővásárhely 452
— István, jb, Szucság 174
— János fi a: Demeter, jb 798
— János, jb, Oláhfenes 586
— Mihály, jb, Debren 241
— Mihály, jb, Uzdiszentpéter 559
— Miklós, jb, Pagocsa 83

— Péter, n, Csókfalva 703
Barlabási (Barlabassy), Héderfájai, n cs: Druzsi-

na 276; Ferenc 69; István 276; Lénárd és fel: 
Csoronk Ilona 96, 274–276, 291–292, Margit 
276

barom 743, 744
Barna Ferenc, n 789
Barót (Barotth) – Baraolt, Sepsi sz/Kovászna m, 

h 835
Baróti (Barothi) Péter, n és fel: Szörcsei Orsolya, 

Barót 835
bársony 435, 625
Barta János, jb, Bősháza 300
Bartakovith (Bartakwyth), Szamosfalvi, n cs: 

Gáspár, a tordai kamara praefectusa (1589) 
380, 706, 729, és fel: Baranyai Anna 835; Já-
nos és özv: Kabos Ilona 288, 860

Bartakovith Horvát (Bartakwith, Bartakwyt Hor-
wath) János (ladmóci), n, gyulafehérvári ud-
varbíró (1590) és fel: Tötöri Zsuzsanna 854, 
861, 864

Bartal (Barthaleus) fi a: György, kolozsvári bíró 
(1370) 7

Bartalius János, bíró, jb, Vista 174
Bartha István, polg, Kolozsvár 105
— János, Lukafalva 597
— Tamás, n, Frátai János servitora 714
Bartos András, jb, Körtvélyfája 559
Basarab (Bazara), jb cs, Szentkirály: Balaș, Făr-

caș és Ioan 625
Basi (Bassy) Margit: Keresztúri Boldizsárné 592
Basilius István l. Balásfi  cs
Bát (Bath), vélhetően Bát – Bátovce, Hont/Szl, h 

452, 663
—i Vászon Gábor és Tamás
Bața l. Baca
Bátai (Batay) Máté, gyulafehérvári kk, ugocsai 

főesp (1550) 34
Batar Barabás, jb, Nádas 720
Báthory (Bathory, Bathori, Bathor-i, Somlyay 

Bathory), Somlyói, n cs: András váradi ppk 
(1329–1345), alkancellár 3; másik András, 
bíboros, varmiai püspök, erd fejedelem 
(1599) 521, 773, 842; Anna, Drágfi  Gáspár 
majd Druget Antal özv 26–27, 33; Boldizsár 
(mh 1594), Fogaras örökös isp, tanácsúr, az 
erd hadak generálisa 709, 730–731, 773, 785; 
István, váradi főkap és Bihar vm isp, tanácsúr, 



Név- és tárgymutató 319

erd vajda (1571–1586), lengyel kir (1576–
1586) 47–48, 67–69, 71, 75–76, 79, 82, 84, 
86–87, 90, 100, 102, 108, 119, 139, 161–162, 
176, 189, 195, 237, 305, 309, 315, 338, 350, 
360, 382, 387, 403, 410–411, 413, 426, 431, 
440, 446, 456, 461, 469–470, 474, 485, 489–
490, 526, 551, 573–574, 595, 650–653, 658, 
725, 736, 836; másik István (mh 1601), ta-
nácsúr, Bihar és Kraszna vm isp, az ország 
generálisa, váradi főkap 399, 655, 773; Kris-
tóf, tanácsúr, váradi főkap, Bihar vm isp, erd 
vajda (1576–1581) 47, 55, 68–69, 72–73, 75, 
79, 82, 89–92, 94–96, 108, 118–119, 126, 
131–132, 134, 137–138, 142–144, 152, 154, 
157, 159–160, 164, 173–174, 176–178, 182, 
187–188, 195, 197, 205–206, 223, 225, 231, 
233, 237, 239–241, 249–251, 264–266, 277, 
304–305, 309, 327, 331, 338, 359, 387, 406, 
410, 421, 479, 559, 584, 593, 606, 772, 823, 
849; Zsigmond, erd vajda/fejedelem (1588–
1597, 1598–1599, 1601–1602) 277, 312, 317, 
322–323, 344–345, 350, 360, 387, 390, 392, 
398, 401, 405–406, 416, 421, 424, 429, 431–
437, 446, 453, 456, 469, 477–479, 486, 488, 
494, 499, 507, 519, 523, 529, 535, 542, 547, 
559, 573, 590, 602, 604, 606–608, 638, 644, 
652–653, 692, 695–696, 699, 709, 715, 719–
721, 730, 733, 736, 749, 762–763, 765, 773–
775, 779, 792, 795, 798, 800, 809, 819–821, 
830, 832, 836–837, 840, 842–844, 855–856, 
859, 862

— (Bathor-i), Ecsedi, n cs: István, országbíró 
(1435–1440) 12

— (Bathory), Perecseni, n cs: János és fel: Dancs 
Ilona 485

— (Bathori), Szaniszlófi , n cs: Borbála: Irinyi Fe-
renc özv 241; Elek és fel: Jakcsi Anna 303, 433

Báthory nemzetség 796
— — székhelye 736
Bátor (Bathor), Nyírbátor, Szatmár m/M, mv 12
Bátos (Bathos) – Batoș – Bootsch, Kolozs/Maros 

m, mv 691, 741
—i lk: Boorboz
—i offi ciális: Timár Pál
Bátovce l. Bát
Baumgarten l. Bongárd
Baxa l. Baksa
Baxas l. Baksas

Bayon l. Bajom
Bazaraba Francisc, n és fel: Vajda Ana 830
Bazarad Petru, jb, Oláhdellő 84
Băbdiu l. Zápróc
Băbiu l. Bábony
Băcâia l. Bakonya
Băcăinți l. Bakaj
Bădeni l. Bágyon
Bădești l. Bádok
Băgaciu l. Bogács
Băgara l. Bogártelke
Băişoara l. Kisbánya
Băiţa l. Báni, Kérő
Bălan l. Balázsháza
Bărăi l. Báré
Bărboși l. Szakál
Bâra l. Berekeresztúr
Bârcea Mare/Mică l. Barcsa
Bârcia/Bârcia Mare l. Nagybarcsa
Bârgău l. Borgó
Bârghiș l. Bürkös
Bârlea l. Ónok
Bebek György, II. János kir főkap, és özv: Patócsi 

Zsófi a 112, 290
Bechel András, Kolozsvár 501
Beclean l. Bethlen
Bécs (Bech, Viena, Vienna Austriae ) – Wien, A, v 

43, 142, 150–152, 435
—i lk: Vas Jakab
Becse (Beche), valószínűleg a mai Szigetbecse, 

Fejér/M 267
Becsei Töttös, kir ajtónállómester (1342–1353) 4
Becsiki (Beczhyky), n cs: András, Balázs, Katalin: 

Bodoki Jánosné 111
Becskereki (Bechkereki) János, n és fel: Miske 

Borbála 534
becsű 225
becsületvesztés 210
Bed Simon, Gyalu 138
Bede Mátyás, n, Perecsen 469, 680
Bedeciu l. Bedecs
Bedecs (Bedech, Bedeczhy, Bedeuch) – Bedeciu, 

Kolozs m, h 234, 245, 260, 289, 335, 375, 
462–463, 596, 640, 815

—i lk: Negre Nicolae fi a
Bedelő (Bedeleo) – Izvoarele, Torda/Fehér m, h 

646
Bedeon l. Bödön
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Bedeuch l. Bedecs
befektetés, bányák művelésére 804
Begécs (Beghes), Bihar m, elnéptelenedett tele-

pülés Atyás közelében 20
—i János 20
Begendorf (Begenderff), Bene – Benești, Újegy-

ház sz/Szeben m, h 850
bejegyzés, áthúzott 162, 252, 283–284, 350, 664, 

673, 719, 860
—, elhomályosult 754
—, érvénytelenített 149, 752
—, hiányos 646
—, kivonatos 156, 200–201, 298, 337, 764, 767
—, magyar nyelvű 280, 298
—, oklevél díjának törlesztéséről 462–463
—, olvashatatlan 460
—, sérült 97, 117, 120, 378–379, 409, 423, 433, 

451, 527, 617, 663–664, 680, 714, 737, 776, 
839, 857, 864

Beke (Beke), B-Szoln/Kolozs m, elpusztult tele-
pülés Néma közelében 256–257, 335

Beke (Beke) György, tizedes, Kolozsvár 763
—, n cs, Szucság: Ambrus és fel: Somai Katalin 

223, 249; Bálint 249; István 223, 249; János 
735

Bekeon tava, fn, tó, Keszü 80
Bekes (Bekes), Kornyáti, n cs: Gábor 69; Gáspár 

(1520–1579 november), II. János udvari em-
bere, diplomatája, kincstarója és főkamarása, 
Báthory István vd tanácsura, majd ellenfele, 
1575-ben sereggel tör Erdélybe, utóbb ismét 
Báthory István híve 69, 82, 130

— Farkas, n és fel: Miske Borbála 534
— János, n, Gáldtő 50, 52
Bekes Gáspár lázadása 69, 82, 264, 309
Bél (Bel) István, jb, Csanád 559
Béld (Beld) – Beldiu, Fehér m, h 653–654
—i fn: Kwntinit
—i udvarház 653
Béldi (Beldi) János, n, Uzon 835
Beldiu l. Béld
Belényesi (Belenessy) István, jb, Nádas 248
Belger, polg cs, Kolozsvár: Anna: Auner Márton 

majd Szabó György fel 447; István, Péter és 
özv: Margit 447–448

Belinc (Belyncz), Belence – Belinț, Temes m, h 
426

Belinț l. Belinc

Bélsok (Belseok), Bihar m, prédium Sarkadtól 
délre 812

Belső-Szolnok (Belso Zolnok, Zolnok Interior) 
vm 130

— vm isp: Erdélyi Gergely (1585), Kendi Sándor 
(1578, 1583, 1588–1589)

— vm tizedszedője: Tasnádi Gáspár deák (1581)
Béltek (Belthek, Belteok) – Beltiug – Bildegg, 

Szatmár m, h 19–20, 26, 33, 300
Bélteki (Beltheky) Sámuel, n, ügyvéd 830
Bélyegalja (Belyegallya), B-Szoln/B-Naszód m, 

elpusztult település Betlen határában 842
bélyegvas 625, 730
Bemenig (Bemenyg), Fehér m, meghatározhatat-

lan fekvésű, eltűnt település vélhetően Mág 
és Alamor környékén 431

Bence (Benczhe) István, n, Péterfalva 246–247
Bendorf l. Bénye
Bene l. Begendorf
Bene l. Bénye
Benedek, csanádi ppk (1307–1332) 3
—, erd dékánkk, kolozsvári plb (1326) 2
Benedekfalva (Benedekfalwa) – Benesat, 

K-Szoln/Szilágy m, h 233, 605–606, 627
—i Baksai cs, Vajda Gáspár
—i birtokosok: Hodosi Gáspár, Vajda Gáspár
—i lkk: Berki Bálint, Kutos Fábián, Mihály Fe-

renc
Benediug l. Szentbenedek
Benesat l. Benedekfalva
Benești l. Begendorf
Benkő Bálint, kolozsmonostori requisitor (1656–

1661) 9
Benőcs (Beneoch, Benoczh), n cs, Szucság: Gás-

pár 249; Gergely és fel: Török Borbála 858
Bénye (Bene) – Biia – Bendorf, Küküllő/Fehér m, 

h 491
—i Baksa Boldizsár
Beod l. Bőd
Beoli, Beoly l. Bőly
Beoshaza l. Bősháza
Bérc (Bercz), fn, Egerbegy 433
—, fn, Magyarrőd 342
—, fn, Zsuk 2
Bercea l. Bercse
Bercel (Berczel), Tiszabercel – Szabolcs/M, h 76
—i Besenyei István
Berche Gheorghe, jb, Báld 559
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Berchezoaia l. Berkeszpataka
Berchieşu l. Berkenyes
Bércoldal (Bercz oldal), fn, Nagyesküllő 535
Bercse (Berche) – Bercea, Kolozs/Szilágy m, h 

595
Bereck (Bereczk) András, jb, Páncélcseh 276
— János, jb, Palatka 255
Berecneki (Bereczkneki, Berezkneki) István, n 

674, 735
Berecztelke l. Beresztelke
Beregsău Mare l. Berekszó
Beregszász (Berekzaz) – Berehove, Bereg/U, v 

656
—i Császár Mihály
berek 798
Berekeresztúr (Berekereztwr) – Bâra, Maros 

sz/m, h 534
—i Kósa Mihály
Berekszászi (Berekzazy) Ezekiel, Kolozsvár 763
Berekszeg (Berekzeg), fn, Szentegyed 615
Berekszó (Berekzo) – Beregsău Mare, Temes m, h 

353
Berekzaz l. Beregszász
Berend (Berend) – Berindu, Kolozs m, h 38, 57, 

59, 193, 202–203, 209, 307, 335, 367, 410, 
440, 640, 674, 694, 860

—i lkk: Pap Ioan, V[…] Simion
Berentei rész (Berentey rez), birtokrész, Gyéres 

573, 634
Béres (Beres) Márton, jb, Fejérd 503
— Pál, jb és özv: Szász Magdolna, Esztény/Or-

mány 726–727
Béres/Ungi (Beres, Ungi) Miklós, jb 535
Beresztelke (Berecztelke) – Breaza – Bretzdorf, 

Torda/Maros m, h 665
—i Bánffy Gábor
Berettyószéplak l. Széplak
Berettyóújfalu l. Újfalu
Bergenye (Bergenye), Mezőbergenye – Berghia, 

Maros sz/m, h 798, 838
—i lkk: Székely Balázs és János
Berindu l. Berend
Berkenyes (Berkenyes) – Berchieșu, Kolozs m, h 

83, 178, 431
Berkenyes (Berkenyes), fn, hegy, Botháza 126
Berkes (Berkes) – Borzești, Torda/Kolozs m, h 

643, 756
Berkes Tamás, jb, Sarmaság 383

Berkeszpataka (Berkeszpataka) – Berchezoaia, 
K-Szoln/Máramaros m, h 205

Berki (Berky) Bálint, jb, bíró, Benedekfalva 233
Bernád (Bernald) – Bernadea, Küküllő/Maros m, 

h 431
Bernát (Bernald, Bernath) János, polg, bíró 

(1577, 1579), Kolozsmonostor 232
— János, n, Pagocsa 83
— János, n 204
—, n cs, Csernátoni: Balázs, Ferenc, Orsolya 32
Bertalan pohárnokmester l. Raholcai „Tót” Ber-

talan
Bertót (Bertoth) – Bertotovce, Sáros m/Szl, h 789
Bertóti (Berthothi) Borbála: Pesti Mátyás özv 

771
— (Bertoth-i) Kristóf, n, Sáros vm alisp (1590) 

789
Berzevice (Berzevice) – Sáros/Szl, h 387
Berzevicei (Berzevice-i) Márton (1538–1596), 

tanácsúr, titkár, a krakkói erd kanc vezetője 
(1583), starogardi várkap (1583) 387

Berzevici György, nyitrai püspök (1429–1437) 12
Berzi Gergely, esk polg, Zilah 65
— István, Fehér vm jegyzője (1604) 195
Besán (Bessan, Besan), Belinci, n cs: Anna: Ta-

más deák, Pécsi Mátyás, György deák, Gyar-
mati Imre és végül Fehérvári/Szilágyi/Somo-
gyi Boldizsár fel 224, 271, 353–354, 426; 
Borbála: Balasi Gergelyné, Clesula: Ribicei 
Simonné, Dorottya: Nemes Andrásné, Fruzsi-
na: Hacaki Jánosné 353–354; János és fel: 
Török Margit 353, 426; Krisztina: Lugasi 
Mózesné 353–354

Bese (Bese, Besse) – Stejărenii – Peschendorf, 
Fehér/Maros m, h 446, 549

Bese (Besse), jb cs, Nádas: Boldizsár 248; Lőrinc 
58

Besenyei (Bessenyey) István, n, Bercel 76
Besenyő (Bessenyw, Besenieo, Besseneo), Búzás-

besenyő – Beşineu/Valea Izvoarelor, Kükül-
lő/Maros m, h 59, 82, 84, 681

—i Pósa Mihály
Besenyő Pál, dalmát-horvát és szlavón bán 

(1404–1406) 8
Besenyői (Bessenyw-i) Józsa, n, ügyvéd 59
Besepada, fn, Szentmártonmacskása 515
Beşineu l. Besenyő
besse l. kétharmad, atyai
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Besseneo/Bessenyw l. Besenyő
beszállásolás, erőszakos 3
Beszterce (Bistricia, Bezterzie) – Bistriţa – 

Bistritz/Nösen, Beszterce kerület/B-Naszód 
m, v 71, 506, 741, 780, 804

—i lk: Márton szabó
—i szabó céh 741
Besztercei (Bezterczey) György, polg, Kolozsvár 

532
beteg gondozása 373
Beteges Mihály, jb, Egeres 638
betegség 180, 183, 367, 370, 373, 447, 459, 565, 

579, 682, 691, 721, 776. L. még hascsikarás
—, köves 538
Bethlen (Bethlen, Betlen, Bethlen-i), Bethleni, 

Búni, Keresdi, n cs: Anna: Gyerőfi  Mihály 
majd Pernezi István fel 167; Bernát és özv: 
Anna 23; Erzsébet: Makrai Bertalanné 361; 
Ferenc 128, 446, 456, 549, 567; Gergely 128, 
446, 456, 549, 567; György (ifjabb) 128, 446, 
456, 506, 549, 567; másik György 96, 128, 
446, 456, 567; János 121, 446, 456; másik Já-
nos 23; Klára: Bánffy Farkasné 128; Mihály 
446; másik Mihály 361; Miklós 446, 456, 506, 
549, 567; másik Miklós 22–23; Vitályos 23

—, Iktári, n cs: Gábor (mh 1629), Erdély fejedel-
me (1613–1629) 9, 49; István (mh 1648), 
helytartó, Máramaros vm örökös isp (1625), 
Erdély fejedelme (1630) 35, 54

Bethlen Gábor királyi könyve 71
Bethlen rész, birtokrész, Méhes 178
Bethlenfalva (Betlenfalwa) – Székelyudvarhely-

be beolvadt település, Udvarhely sz/Hargita 
m 406

—i Geréb János, Semjén János
Bethlen (Bethlen, Bettlen) – Beclean, B-Szoln/ 

B-Naszód m, mv és vár 22–23, 121, 431, 446, 
506, 549, 559, 592, 694

—i vár 431, 559
—i vár praefectusa: Cseffei János (1587–1588)
—i vártartomány 431
—i udvarház 506
Betlanovce l. Betlenfalva
Betleni (Bethleny) Balázs, n 23
Betlenfalva (Bethlenfalwa) – Betlanovce, Szepes/

Szl, h 786
—i Turzó cs
Beudiu l. Bőd

bevallás érvénytelenítése 209, 244, 465, 468, 
485, 540, 573, 576, 593, 702, 712, 719, 732, 
745, 753, 755, 778, 849

— jóváhagyása 705
— megerősítése 661, 712
—, írásban tett 771
—, ítélőmester előtt 60, 430
—, jogtalanul kikényszerített 465
—, magyar nyelvű 556
—, meggondolatlanul tett 702
—, signatura alapján 716
—, ügyfélnél felvett 243, 774–775
Bewd l. Bőd
Bewrkeos l. Bürkös
Bezpryn l. Veszprém
Bezterzie l. Beszterce
Biai (Byay) Dorottya: Safarit Péterné 314, 728
bíboros 8. L. még Báthory András (1584–1599)
Bica l. Oláhbikal
Bicălatu l. Bikal, Magyarbikal
Bichiș l. Bükkös
Bidda l. Bőd, Bödön
Bidiu l. Bőd, Bödön
Bielitz (Bilic) – Bielsko, L 204
Bielsko l. Bielitz
Bihar (Byhar, Bihor) – Biharia, Bihar m, h 266
—i lk: Fóris Ambrus
Bihar vm örökös isp: Zabardi Mátyás (1555)
— adószámvevője/adószedője: Csanádi Gergely 

deák (1583 előtt), Kis Boldizsár (1586)
Bihari András, n, Fodorháza 535
Biharia l. Bihar
Biharnagybajom l. Bajom
Biia l. Bénye
Bikfő (Bik few), fn, Gyerővásárhely 452
Bikal (Bikal, Bwkallya), Magyarbikal – Bicălatu, 

Kolozs m, h 23, 66, 108, 158, 407, 458, 573, 
778, 784, 813–814, 843

—i Vitéz cs
— (Bykal) – Făgetul Ierii, Torda/Kolozs m, h 213
Bikali (Bikali), n cs, Bikal: Borbála: Tamásfalvi 

Mihályné 435; György, István, Máté 458
Bikeos l. Bükkös
Bikli (Bykly), n cs, Szászfülpös: Erzsébet: Föld-

vári Jánosné, János, Margit: Suky Jánosné 62
Bilak (Bylak) – Domnești – Adelsdorf, Dobo-

ka/B-Naszód m, h 305
Bilgezd l. Bürgezd
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Bilghez l. Bürgezd
Bilic l. Bielitz
Bilincki Albertus 382
Bilyei (Byllyey), Désházai, n cs: István, Sebes-

tyén 703
bírák, kiküldött 398
bíráskodás, az enyedi nemesek ügyeiben 195
—, kir/fdi táblai 50, 56, 82
—, mezővárosi 3
—, Székelyvásárhelyen 387
—, tized ügyében 232
Birbó (Byrbo), Oláhgorbó – Ghirbom – Birn-

baum, Fehér m, h 431
Birnbaum l. Birbó
Bíró (Biro, Byro) Ambrus és Balázs, jb, Toldalag 

559
— András, jb, Botháza 126
— Orbán özv: Ágnes, jb, Boldoc 264
— Péter és Tamás, jb, Dátos 23
—, n cs: István, Kelemen és fel: Unkner Anna, 

Sebestyén/Kelemen Péter 830
bíró, falusi 83–84, 96, 172, 174, 232–233, 433, 

437, 559
—, mezővárosi 3, 40, 49, 65, 96, 138, 152, 174, 

195, 232, 312, 437, 494, 622
—, segéd (vicejudex) 172
—, városi 124, 224, 243, 248, 294, 396, 721, 764. 

L. még erdő-, fogott, had-, kolozsvári, vizak-
nai

bírói rész 3, 64
bírság 59, 665, 791
— behajtása 15, 52, 59, 312, 422
— kifi zetése 88
—, perbeli 61, 64, 88, 665
Birtalan János, jb, Kalotaszentkirály 546
birtok adásvétele 29, 42, 44, 60, 110, 120, 125–

126, 131, 139, 154–155, 159, 161, 178, 206, 
214, 218, 238, 244, 268, 270, 275, 278, 300, 
307, 309, 311, 317, 336, 339, 356, 358, 376, 
419, 426, 498, 508–509, 553, 581, 666–667, 
680–681, 704, 831, 841

— adományozása 30–31, 73, 76, 86, 108, 143, 
159, 163, 165, 173, 195, 210, 237, 240, 286, 
300, 309, 338, 350, 373, 378, 382, 399, 403, 
411, 470, 474, 574, 586, 646, 699, 774, 795, 
823, 836, 847

— — új adományként 22–23, 30, 143–146, 157, 
258, 413, 453, 559, 593, 795

—, anyai 368, 516, 594, 619, 712, 791, 798
— átadása 62, 64, 314, 660
— átengedése 58, 60, 111, 114, 149, 162, 505, 

615, 682, 772, 785, 791, 813–814, 816–818, 
829, 847, 852–853

— —, élethossziglani ellátásért 575
— —, leánynegyedként 198
— —, magtalan halál esetén 728
— —, oklevelekkel együtt 823
—, atyai 138, 263, 274, 292, 301–302, 305, 334, 

375, 625, 712–713, 728, 799, 818
— cseréje 85, 103, 109, 134, 187–188, 193, 209, 

237, 255, 264, 276, 284–285, 288, 361, 418, 
496, 525, 573, 581, 593, 597, 634, 640, 662, 
673–674, 718, 829, 838

— elfoglalása 153, 237, 240, 331, 582, 637, 644, 
796, 853

— elidegenítése 122, 127–128, 134, 155–156, 
167, 211, 260, 291, 303, 335, 388, 643, 670, 
792, 821, 828

— elkobzása, hűtlenség miatt 469
— elrománosodása 50
— felosztása 107, 178, 193, 197, 208, 245, 253, 

323, 368, 416, 420, 429, 432–433, 451, 549, 
585, 612, 660, 666, 681, 784, 794, 818

— — sorshúzással 160, 312
—, fi ágat illető 135, 861
—, gyámként kezelt 64, 368
— háramlása 57, 237, 275, 309, 382, 644, 683, 

690, 708, 772
— hasznavehetetlensége 85, 278, 361, 418
— igazgatása gyámként 57, 218, 290
— inskribálása 75, 136, 189, 199, 326, 367, 373, 

410, 511, 516, 525, 563, 594, 619, 646, 708, 
712, 815

— —, magtalan halál esetére 449, 516, 775
— jövedelmei 140, 295
— kieszközlése 113, 166, 197, 258, 426, 453, 

469, 584, 593, 606, 774, 830
—, korábban az erdélyi káptalané 413
—, leányágat illető 208, 226
— lefoglalása, zálogként 149, 186, 261, 326, 330, 

339, 377, 385, 414, 528, 554, 851
—, lepusztult 853
—, magyarországi 127
— megszerzése 113, 193, 227, 238, 240, 264
—, mezőváros határában telepített 390
—, mindkét nemet megillető 861
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— örökbe hagyása 290
—, örökölt 127, 139, 364
—, ősi 130, 138, 213, 245–246, 260, 275, 290, 

326, 359, 373, 400, 446, 485, 505, 525, 537, 
540, 544, 564, 575, 585, 587, 592–594, 643, 
648, 660, 665, 673, 712, 718, 768–769, 773–
774, 792, 813, 828–829, 838

—, osztatlan 138, 369, 768
—, románok által lakott 694, 711
—, szerzett 44, 130, 135, 373, 378, 446, 861
— telepítése 153, 695
—, tizedmentessége 50
—, török által bírt 798
— védelme 189, 314, 712, 775
— visszaadása, testvéri szeretetből 214
— visszafoglalása 589
— visszaperelése 274, 367, 509
— visszaszerzése 107, 260, 314, 375, 412, 708, 

774, 791, 813–814
— visszaváltása 80, 111, 125, 139, 148–149, 

202–203, 213, 236, 259, 264, 269, 274–275, 
307, 339, 393, 496, 596, 681, 712, 841, 860

—, zálogos 293, 665, 818
— zálogosítása 9–10, 17–18, 25, 44, 80, 88, 114, 

123, 140, 148, 157, 171, 186, 191, 202–203, 
213, 222, 234, 236, 256–257, 259–260, 269, 
293, 295, 299, 307, 310, 326, 328, 331, 344–
345, 363, 377, 386, 425, 428, 462, 480, 497, 
503–504, 521–522, 537, 558, 561, 570, 580, 
589, 592, 596, 601, 663, 675, 684, 694, 711, 
718, 756, 768–769, 791, 793, 815, 834, 858, 
860

birtokba iktatás 10–11, 13–14, 22–23, 32, 59, 75, 
92, 95–96, 112, 118–119, 130, 132, 145–146, 
157, 174, 176, 188, 194, 210, 225, 258, 309, 
315, 331, 345, 390, 437, 451, 454, 490, 551, 
569, 589, 593, 606, 611, 615, 656, 800, 816, 
820, 842

birtokból való kirekesztés 830
birtokigényről való lemondás 813, 829
birtokjog elidegenítése 113, 430, 785
—, leányági 114, 848
birtoklás inskribálás címén 57
birtokosztály l. birtok felosztása
birtokrész kifi zetése 541
Bistricia l. Beszterce
Bistriţa l. Beszterce
Bistritz/Nösen l. Beszterce

Biuşa l. Bősháza
Biziges Luca, jb, Adalin 535
bizonyítás, bírákkal 90
—, oklevelekkel 90, 119, 195, 297, 789
—, perben 50
—, tanúkkal 87
Blaja l. Balázsháza
Blăjel l. Balázstelke
Blăjenii de Jos l. Alsóbalázsfalva
Blăjenii de Sus l. Felsőbalázsfalva
Blandrata (Blandrata) György (1515–1588), 

anitrinitárius reformátor, 1544–1551 és 
1563–1588 között Erdélyben élt Izabella ki-
rályné, Báthory István, Kristóf és Giczy Já-
nos udv orvosaként 609

Boarta l. Mihályfalva
Bobohalma l. Bábahalma
Bobota l. Nagyderzsida
Bóc (Bocz, Boch) – Bociu, Kolozs m, h 13–14, 

17–18
Boca (Boka) Ştefan, jb, Kók 264
Bocșa l. Baksa
Bocsárdi (Bochandi) János, n, Magyargáld 216
bocska (kádféleség), szapuló 625
Bocskai (Bochkay, Boczhykay) István, Kereki/

Kismarjai, tanácsúr, váradi főkap és Bihar vm 
isp, helytartó, erd fejedelem (1605–1606) 
467, 500, 597, 656, 664, 709, 730–731

Boda István, jb, Lele 311
— János, jb, Récse 672
Bodo Gergely, Rákos 90
Bodogaia l. Alsóboldogasszonyfalva
Bodogazzonyfalwa l. Alsóboldogasszonyfalva
Bodoki (Bodoky) János, n és fel: Becsiki Katalin 

111
Bodon (Bodon), Mezőbodon – Budiul de Câm-

pie/Papiu Ilarian, Torda/Maros m, h 23, 62, 
64, 433

Bodon l. Bödön
Bodoni (Bodony) György, n, Botháza 126, 356
—, n cs, Vajdaszentiván: Balázs és fel: Cserényi 

Katalin 66, 144, 146, 784
Bodor (Bodor), n cs: Borbála: Nagy Gergelyné, 

Mihály és fel: Giczy Anna 772
Bodó (Bodo) Lukács, Szentkirály 90
— Máté, n, gerlai offi ciális (1589) 755
Bodóháza (Bodohaza), Bihar m, elpusztult tele-

pülés vélhetően Geszt közelében 20
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—i István és László
Bogács (Bogach) – Băgaciu, Doboka/Kolozs m, 

h 593
Bogártelke (Bogartelke) – Băgara, Kolozs m, h 

315
Bogát (Bogath), Marosbogát – Bogata de Mureș/

Bogata, Torda/Maros m, h 23, 82, 398, 612, 
643

Bogáti (Bogathy, Bogathi), n cs, Bogát: András, 
Vécs vára praefectusa (1583 előtt) 82, 398, 
401–402, és fel: Várfalvi Márta 643; Boldi-
zsár 612; Erzsébet: Földvári György majd 
Golopi Farkas fel 62–64; Gáspár 69; Imre 82; 
István 23; János, Zsófi a: Susality/Horvát 
Menyhért fel 643

Bogatt Grigore, jb, Náprád 233
Bogatu Român l. Nagykerék
Bogdan, jb, Sályi 84
—, jb cs, Kece: Mihai, Petru, Teodor 433
Bogdán (Bogdan) György fi a: Bálint, jb, Nagyka-

pus 659
Bogdán Dénes, Kovásznai, kolozsmonostori kon-

venti íródeák (1755–1756) 252
Bogdán/Szabó (Bogdan/Zabo) János, polg és 

özv: Ilona, Kolozsvár 659
Bogdánháza (Bogdanhaza) – Stârciu, Kraszna/

Szilágy m, h 796
boglár, aranyozott 678, 701
—, aranyozott ezüst (fékagyra való) 618
—, süvegre való 678
Bohnya l. Bonyha
Boian l. Bőly
Boida (Boyda) Luca, jb, Botháza 126
Boineşti l. Bujánháza
Boiu l. Bún
Bojér (Boer) István, n, vdi udv familiáris 304
— (Boer, Boyer), Apáti, n cs: Anna 823; István 

62–64; másik István 782; Margit 823; Péter 
96, 823, és fel: Dobai Katalin 782

Bojt (Boyt, Boytt) – Bihar/M, h 597
—i Pesti Pál
—i lkk: Gál Tamás, Hobai István, Tompa Bálint
—i udvarház 597
Bojta (Boytha) Gergely, jb, Zutor 114
Bojtár (Boytar) Jakab, jb, Magyarnádas/Nádas 248
Bojtor (Boythor) Gáspár, jb, Nádas 58
Bojtori (Boythory), Veceli, n cs: Bálint, Gergely 

819

Bojtos (Boythos) Boldizsár, Kolozsvár 757
— (Boytos) Demeter és János, jb, Pányik 439
Boju l. Bós
Boka (Boka), Patai, n cs: László, Margit: Szomor-

doki Bertalanné 60
Boka rész (Boka rez), birtokrész, Magyarpata 712
bokály 730
Bokláncs kútja (Boklanch kuttia), fn, Gyerőmo-

nostor 245
Boko[nya] l. Bakonya
Bokor János, jb, Sólyomkő 535
— Opra, jb, Lóna 433
Bokosnica (Bokosnicza), n cs, Karánsebes: 

Gheorghe, Grigore, Pavel és fel: Vajda Mar-
gareta 830

Boldai (Bolday) Farkas deák, polg, Várad 267
Boldi Tamás, n, Szentkirály 241
Boldis Máté, jb, Kalotaszentkirály 546
Boldizsár (Boldisar) Antal, Gyerővásárhely 452
— (Boldisar) Márton, jb, Tuzson 559
Boldoc (Boldocz, Boldoczh) – Bolduț, Torda/Ko-

lozs m, h 66, 264, 407, 421–422, 433, 502, 
756, 784, 805

—i birtokos: Margai István
—i lkk: Bíró Orbán özv: Ágnes, Csete Pál
Boldoci (Boldoczy) István, n, Hadrév 433
Boldogfalvi (Bodogy Faluy, Bodogi Falui) Mik-

lós, n, Hunyad vm alisp (1560) 44
Bolduț l. Boldoc
Bologa l. Sebesvár
bolt (boltozott helyiség) 472
— gondviselője 818
—, városi 248
Bolta (Bolta, Boltha), Gáldi, Magyargáldi, n cs: 

Ambrus 50, 52; Ilona 216; János 50, 52; Ka-
talin: Gyerőfi  Jakabné, Lukács 216

Bolya János, esk polg, Tasnád 437
Bolyai (Bolyay), Mihályfalvi, n cs: Ádám és fel: 

Pestesi Anna 666; másik Ádám 416, 420, 
429, 432–433; Erzsébet: Désfalvi Gáspárné 
666; Gáspár 416, 420, 429, 432–433, 666–
667; Katalin: Gáldtői Balázsné, Miklós, Ta-
más 666

Bolyai rész (Bolyay rez), birtokrész 666
Bolygóoldal (Bolygo oldal), fn, Derite 245
Boncidai (Boncziday) Gergely, esk polg, Kolozs-

vár 315, 488, 541
— (Bonczyday) István, jb, Felsőgerend 433



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei326

Boncnyíres (Bonczhnyres, Boncznyres) – Bonț, 
Doboka/Kolozs m, h 187, 240, 269–270, 593, 
782–783. L. még Nyíres (Doboka/Kolozs m)

—i Dobai György és Simon, Kodori János
—i lkk: Dávid Antal, Mátyás Kelemen
—i fn: Gyepűsfar, Kőhatár, Molnostó, Papfüve, 

Székelyalj
boncsok 353, 701. L. még szügyelő
Bonca (Boncza), elnéptelenedett település Harcó 

környékén, Maros sz/m 798
Bonczhnyres l. Boncnyíres
Bóné (Bone) György, jb, Novaj 559
Bongárd (Bongart, Bongarth) – Bungard – 

Baumgarten, Doboka/B-Naszód m, h 169, 
369, 535

—i Pistaki Lukács
Bonț l. Boncnyíres/Nyíres
Bonyha (Bonyha, Bohnya) – Bahnea – Bachnen, 

Küküllő/Maros m, h 431, 839, 841
—i Sári Benedek és fel: Tabiási Klára
—i udvarház 431
Boorboz (d) fi a: Boorboz János, jb, Bátos 741
Bootsch l. Bátos
bor 130, 212, 226, 346, 489, 491, 548, 625, 818
— behozatala, közös használatra 494
— behozatalának tiltása 195, 494
— hiánya 195, 312
— kimérése 49, 195, 312, 494
— lefoglalása 232, 494
— szállítása 818
Borbála, vénasszony 290
Borbély (Borbely, Barbely, Barbitonsor) Balázs, 

polg, Kolozsvár 444
— Balázs, polg és fel: Dancsak Katalin, Kolozs-

vár 566, 578
— Ferenc, Szentjobbi, Kolozsvár 501
— György, Kolozsmonostor 759
— István 435
— János, jb és özv: Szatmári Anna 488
— János, polg, Tasnád 334
— János, prókátor 436
— János, Paksi, orvos/sebész 399
— Márton, polg, Kolozsvár 190
—, n cs, Tasnád: Máté és fel: Dobai Erzsébet, Mi-

hály 334, 348, 825
—, Simai, n cs, Ajton: György, vdi familiáris 

(1585), hadvezér, lugosi és karánsebesi bán 
469, 479, 776, és fel: Bánrévi Borbála 680

Borbély/Rózsás (Barbitonsor/Rosas) János l. Ró-
zsás János

borbély 392, 448
Bord (Bord) – Bord, Küküllő/Maros m, h 84, 839
—i lkk: Bal Máté, Péter
Bordás (Bordas) Bálint, esk polg, Tasnád 437
Bordi (Bordi), Erdőszentgyörgyi, n cs: Bertalan, 

Dorottya: Kovács Lászlóné 644
Bordi rész (Bordi rez), birtokrész, Erdőszent-

györgy 644
Borgó (Borgo) – Bârgău, B-Szoln/B-Naszód m, h 

446, 506
borjú 392, 563, 625
Borkút (Borkwth), fn, Radnabánya 804
Bornemisza (Bornemyzza, Bornemizza, Borne-

missa) Benedek, n és fel: Henke Ilona 144, 
146

— Benedek, polg, Kolozsvár 556–558, 560, 740
— Benedek, polg és fel: Tordai Anna, Kolozsvár 

602
— Benedek deák, polg, Kolozsvár 607
— Benedek és Gergely, Kolozsvár 678
— Bernát, váradi udvarbíró (1534) 28
— Boldizsár, b, Ercse 559
— Farkas, n és özv, Kékes/Szentmiklós 69, 96
— Gáspár, n, Vajdaszentiván 559
— Gergely, polg, a fdi aranyválasztó kamara 

prae fectusa/aranykamarás (1585, 1590) 376, 
500, és fel: Kalmár Orsolya, Kolozsvár 602, 
802

— György és János, n 411
— István, n, Oroszfája 808
— János/Tamás, polg, Kolozsvár 701
— Kálnói, n cs: Gergely 573; János, 1567-ben 

költözik Erdélybe, részt vesz az orosz hadjá-
ratban, a lengyelországi magyar hadak prae-
fectusa (1583, 1585), a magyar lovasság kap 
(1585), vdi udv fam, vdi udv kap (1587–
1588), 1594-ben kivégzik 382, 474, 526, 549, 
567, 573–574, 634, 650–651

—, polg cs, Kolozsvár: János 320–321; Tamás 
321

—, polg cs, Kolozsvár: János, másik János, Ta-
más 190

Bornemisza/Ötvös (Bornemyzza/Eotwes) Ger-
gely, polg, Kolozsvár 607

Boronamező (Boronamezeo) – Ponița, Kraszna/
Szilágy m, h 796



Név- és tárgymutató 327

Boronkai (Boronkay), n cs: János 426, 430, és fel: 
Vajda Barbara 830; László 413, 426, 430

Boros Márton, jb, Botháza 126
— Tamás, n 353
boroshordók széttörése 312
Boroskrakkó l. Krakkó
Borospadoldal (Borospadoldal), fn, Erdőfalva 245
borospince 494, 508, 804
Boroszlótelke (Borozlotelke), Kolozs m, elpusz-

tult település Topa közelében 148, 193, 209
Borrév (Borrew) – Buru, Torda/Kolozs m, h 646
Bors (Borsy) – Borş, Bihar m, h 20
—i Benedek, n 20
bors 452, 625, 730
Borsa (Borsa) – Borșa, Doboka/Kolozs m, h 511, 

535, 589
—i birtokos: Bánffy Boldizsár
—i lkk: Nagy Bálint, Trombitás Balázs
Borsai (Borssay) Mihály deák 625
—, Csepegőmacskási, n cs: Ciriacus, István, (Ba-

logh) János, János 820
Borsaújfalu l. Újfalu
Borsod vm 798
Borsolod l. Bosoród
Borsoló (Borssolo) János, Ippi, n, kisebb kanc 

íródeák, partiumi tizedarendátor, ítélőmester 
(1586–1588) 195, 542, 606, 660, 670

borsoló erszény 727
Borsos (Borsos) Sebestyén, esk polg, krónikaíró, 

Székelyvásárhely 312
Borsos pad (Borssos pad), fn, Gyerővásárhely 

625
Borsó (Borsso), jb cs, Egerbegy: András, György, 

Mihály, Tamás 433
Borsószer (Borso zer), fn, Gyerőmonostor 245
borsószűrő 625
Borsütő (Borsewteo) Jakab, polg, Kolozsmonos-

tor 232
Borsvai (Barsway, Borsovai), n cs: Imre 210; Ist-

ván és fel: Valkai Borbála 210, 795, 837; 
Zsigmond 795, 837

— (Borswai) […], jb 84
Borvíz (Borviz), fn, Oláhfalu 90
Borvízháta (Borviz hattya), fn, Oláhfalu 90
Borvízháthéján (Borvizhatheyan), fn, Oláhfalu 90
Borvízmezeje (Borviz mezeie), fn, Oláhfalu 90
Borza Crăciun (Kraczhyon) és Mihai, jb, Mikes 

264

Borzás (Bozzas, Boszas, Bozyas), Magyarborzás 
– Bozieş, Doboka/B-Naszód m, h 23, 85, 121, 
431, 446, 506, 549

—i lk: Bán Zsigmond
— tartozékai 23
Borzás l. Kisborzás
Borzási (Bozassy, Bozzassy), Erkedi, Vajai, n cs: 

Ágnes: Kabos János özv, Anna: Récsei Gás-
pár özv 227; másik Anna: Kabos Boldizsárné 
175, 227; Balázs, Dorottya: Vajda Imre özve-
gye 227; Ferenc 648; György 227, 648; másik 
György 227, 544, 648; Ilona 227; János 226–
227, 544, 648; Klára: Büdöskúti Márton özv, 
majd Tötöri György fel 227; Miklós 226–227, 
648; Péter 227, 544, 648; másik Péter 648

Borzești l. Berkes
Bós (Bos) – Boju, Kolozs m, h 498, 510, 697, 

704–705, 719, 828
—i lkk: Gaurila Firca, Grozan, Rus Curtean
—i fn: Nagy Cseh István tava
Bósi (Bossy) Fülöp, jb, Bádok 157
Bosoród (Bosorod, Borsolod) – Boșorod, Hunyad 

m, h 511, 774–775
Boszas l. Borzás
Bosznia (Bozna)-i püspök: József, Peregrinus fra-

ter, Péter frater
boszniai hadjárat (1363, 1367) 5
Boszos l. Bozés
bot, ezüstözött/aranyozott 353, 730
—, fanyelű 730
—, kolozsvári/ezüstös nyelű 730
Bota Grigore, jb, Romlott 711
— Péter, kenéz, jb, Szentmiklós 96
Botár oldala (Botar oldala), fn, Gyerővásárhely 

452
Boteni l. Botháza
Both Lukács, Alsóoláhfalu 90
Botha János, n, Hollómező 695
Botháza (Bothaza) – Boteni, Kolozs m, h 82–83, 

126, 184, 355–356, 378, 404, 639, 645, 694
—i Bodoni György, Botházi cs, Frátai János, 

Hosszútelki cs, Komjátszegi János özv, Kom-
játszegi Márton özv, Porkoláb Miklós, Somo-
gyi János

—i lkk: Bíró András, Boida Luca, Boros Márton, 
Gál Imre, Jakab Péter, Kovács Gáspár, Nagy 
[…], Szabó Máté özv, Varga István

—i pap: Sárospataki Lukai Kelemen (1579)
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Botházi (Bothazy), n cs, Botháza: Borbála/Mar-
git: Komjátszegi János özv 356–357; Orso-
lya: Szabó Máté fel 356–357, 404; Pál 404; 
Péter 357; Zsófi a: Puskás Gergelyné 404

Botos (Bothos, Botos) Ambrus, jb, segédbíró, Tu-
zson 172

— János, jb, Méhes 559
—, n cs, Szentegyed: András 184, 508, 615; Be-

nedekné, Boldizsár 615; Katalin: Szabó Mik-
lósné 244, 615; Menyhért és özv: Meggyesi 
Margit 244, 615; Mihály 615

Botos harmad (Botos harmad), birtokrész, Pu-
lyon és Szentegyed 615

Botos rész (Bothos resz/harmad), birtokrész 611
— völgy (Botos weolgy), fn, Gyerővásárhely 452, 

625
— völgy feje (Botos volgy feye), fn, Gyerővásár-

hely 625
— völgy kútja (Botos wolgy kwttia), fn, Gyerővá-

sárhely 625
Boythor l. Bojtor, Bujtur
Bozânta Mare, –Mică l. Bozonta
Bozas l. Borzás
Bozés (Boszos) – Bozeș, Hunyad m, h 135
Boziaș l. Borzás, Kisborzás
Bozna l. Szentpéter, Szentpéterfalva
Bozonoktelke (Bozonokteleke), Kolozs/Szilágy 

m, prédium Tamásfalva közelében 199, 816
Bozonta (Bozontha) – Bozânta Mare, –Mică, Kő-

vár vidék/Máramaros m, h 490
Bozzas l. Borzás
Bőd (Beod, Bewd) – Beudiu, B-Szoln/B-Naszód 

m, h 23, 121, 446, 506, 549
Bödön (Beod, Bedeon, Bodon) – Bidiu – Bidda, 

Doboka/B-Naszód m, h 431, 446, 824
bödön, túrónak való 625
Bölöni Simon/Ferenc deák (Beoleon-i Simon/Fe-

rencz), n és fel: Tolvaj Katalin, Kolozsvár 389
Bőly (Beoly, Beol), Mezőbő – Boian, Torda/Ko-

lozs m, h 264, 573, 634
—i birtokosok: Bánffy Boldizsár, Patócsi Eme-

renciána, Vitéz Gábor
—i lkk: Fekete Ioan, Littho Ioan, Oros Truța
Bőr (Beor), jb cs, Egerbegy: Albert, János, Máté 

és Mátyás 433
bőrszámvevő, fdi: Kalmár Mihály
Bősháza (Beoshaza) – Biuşa, K-Szoln/Márama-

ros m, h 233, 299–300, 303, 360, 551

—i Bősházi cs, Horvát cs
—i lkk: Ágoston Máté, Barta János, Daróci And-

rás, Jánosi Gáspár, Kató Mihály, Kecskés 
Ambrus, Kovács János, Simon Gergely, Sza-
kállas György, Vas János, Mihály és Péter

—i udvarház 300
Bősházi (Beoshaza-i, Beoshazy), n cs, Bősháza: 

Ferenc deák 299–300; Menyhért 233, 299–
300, 303, 360, 403, és özv: Sombori Katalin 
403; Mihály 299–300

Brád (Brad) – Brad, Zaránd/Hunyad m, h 819
—i Ribicei Albert
Braiber (Brayber, Breiber) László, esk polg, Ko-

lozsvár 224, 447
Brâncovenești l. Vécs
Braniştea l. Árpástó
Brassó (Brassa) – Brașov – Kronstadt, v 436
—i lk: Hersel Ferenc
Bratislava l. Pozsony
Brázova (Brazova, Brasova) – Breazova, Hunyad 

m, h 44, 176
—i udvarház 44
Breaza l. Beresztelke
Breazova l. Brázova
Bréte (Berethe) – Bretea – Breitau, 

B-Szoln/B-Naszód m, h 23
Bretea Română l. Oláhbrettye
Bretea Streiului l. Brettye
bretra (fejfedő?), bársonyból 701
Brettye (Brette), Magyarbrettye – Bretea Streiu-

lui, Fehér [!]/Hunyad m, h 128, 506
Bretzdorf l. Beresztelke
Bribir (Briber) – Bribir, H, h 789
Brinyi (Brini), n cs: Anna: Tombolt Benedekné, 

Gáspár, György, László, újvári praefectus 
(1590) 798

Broos l. Szászváros
Broșteni l. Kiskerék
Brosther Mihály, jb, Lekence 23
Brusturi l. Somróújfalu
bűbáj 488
Bucerdea Grânoasă l. Búzásbocsárd
Bucsum (Bwchwn, Bwchon) – Bucium, Hunyad 

m, h 70, 774–775
Buda (Buda) – Budapest, M, v 13, 16
— (Bwda), Bodonkút – Vechea, Kolozs m, h 34. 

L. még Burjánosbuda, Óbuda, Újbuda
—i János deák, n 34
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Buda (Bwda), n cs, Kispetri: János és fel: Kaszta 
Sára 734; Katalin: Pap Gergelyné 638; másik 
Katalin 734; Krisztina 734

Budaháza (Bwdahaza) – Budince, Ung/Szl, h 655
Budaházi (Bwdahazy) István, n, Budaháza 655
Budai (Buday, Bwdai, Bwday) György, n 60, 649
— János, n, Szucság 174
— Kálmán, n és özv: Czompó Ágota, Páncélcseh 

642, 704
— Tamás, jb, Pátyod 834
—, polg cs, Kolozsvár: Anna: Szécsi Istvánné, 

Borbála, Erzsébet: Nyírő Istvánné 124; másik 
Erzsébet: Kalmár Jánosné 757; Margit, Má-
ria, Sára, Tamás 124; másik Tamás, kolozsvá-
ri főbíró (1580) 215, 243, 393, 436, 689

—, Sárdi, n cs: Barnabás, Ferenc 197; (Nagy) 
Gergely, nándorfehérvári vicebán, Kolozs vm 
isp és fel: Gesztrágyi Margit 57, 197, 674, 
729, 758; István 57, 729, 758; János és fel: 
Török Zsófi a 616; Katalin: Haczaki Márton 
majd Móré István fel 57–58, 182, 197, 729, 
758, 831; másik Katalin 57; Klára: Tomori 
Györgyné 57; Mártonné 58; Pál és özv: Budai 
Margit 197; Zsófi a: Mihály deákné 197; Zsu-
zsanna 616

—, n cs, Diós: Balázs 197; Gergely 57–58; Mar-
git: előbb Adorján Mihály majd Nagy Pál özv 
197

—, Burjánosbudai, n cs: Borbála: Tomori János-
né, Ferenc 281

—, n cs, Újbuda: György, Péter 674
Budai/Sarló (Bwday/Sarlo) Mihály, n és fel: Sarló 

Anna 563–564, 575–576, 649, 712
Budai/Török (Buday, Teorok/Torok) Imre, n, Bur-

jánosbuda 197
Budamér (Bwdamer) – Budimír, Sáros/Szl, h 323
Budince l. Budaháza
Budiul de Câmpie l. Bodon
Buduș l. Kisbudak
Buia (Bulya) Ioan, jb, Kók 264
Bujánháza (Buly, Bwlyfalva) – Boineşti, Szatmár 

m, h 490
Bujtur (Boythor) – Buituri, Vajdahunyadba beol-

vadt település, Hunyad m 819
Bún (Bun, Bwn) – Boiu, Küküllő/Maros m, h 446, 

456, 506
—i Bethlen cs
Buna […], jb 84

Bunești l. Széplak
Bungard l. Bongárd
Burján (Bwryan) Ferenc, n és fel: Pernezi Katalin 

595, 699
Burjánosbuda (Burjanos Buda, Bwryanos Bwda) 

– Vechea, Kolozs m, h 57, 59, 197, 254, 281, 
619, 858. L. még Buda, Óbuda, Újbuda

—i birtokosok: Budai cs, Budai/Török Imre, 
Komjáti Péter, Kovacsóczi János, Nagy Ger-
gelyné, Szabó György, Tompa István, Török 
Mihály

—i lkk: Dézsmás Benedek, Fekete András özv: 
Erzsébet, Nagy Albert

Buru l. Borrév
Busi (Bwssy) Gergely, polg és fi a: Ferenc, Várad 

389
Buyaka, fn, erdő, Kucsó 241
Búza (Buza) – Buza – Buzaten, Doboka/Kolozs 

m, mv 96
—i birtokos: Wass György
—i bíró: Osvát András (1577)
—i lkk: Osvát András, Szőcs Jakab
Búza (Bwza) Mihály, jb, Kissármás 559
búza 130, 527, 615, 625, 674–675, 764, 818
— átvétele 556–558
— becsüje 535
— drágasága 581
— mérése 556, 560
— vásárlása 557
búzaasztag 818
Búzásberek (Bwzas Berek), fn, Gyerőmonostor 245
Búzásbesenyő l. Besenyő
Búzásbocsárd (Bwzas Boczard) – Bucerdea Grâ-

noasă, Fehér m, h 793
—i Nyakazó György
Buzaten l. Búza
Buzogány (Bwzogany) György, jb, Hadrév 433
Büdöskúti (Bewdeoskwthy, Budoskuthi, Bydeos-

kuthi), n cs: Borbála: Szilágyszegi Farkasné 
670; Erzsébet: Sarmasági Miklósné 361; Éva: 
Szentkirályi Lőrincné 670; Katalin: Récsei 
Tamás, majd Nagy Szabó/Orgonás Gáspár fel 
581, 671–672; Márton özv: Borzási Klára 
227; Tamás és özv: Baksa Orsolya 57, 467

Bükkös (Bwkos, Bykeos), Magyarbükkös – Bi-
chiș, Fehér/Maros m, h 163, 264, 363

—i birtokosok: Kemény Boldizsár
—i lk: Szabó Balázs
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Bürgezd (Bilgezd) – Bilghez, Kraszna/Szilágy m, 
h 671–672

—i Nagy cs
Bürkös (Bewrkeos) – Bârghiș – Bürgesch, Fehér/

Szeben m, h 841, 847, 852
—i Szentmártoni Bálint
—i lkk: Foth Vojla, Olajos Péter
—i templom 841
—i udvarház 841
Bürkösi (Bewrkeos-i) Mihó, n 847
Bwchon, Bwchwn l. Bucsum
Bwda l. Buda
Bwdahaza l. Budaháza
Bwdamer l. Budamér
Bwday l. Budai
Bwkallya l. Bikal
Bwkos l. Bükkös
Bwlyfalva l. Bujánháza
Bwn l. Bun
Bwzas Berek l. Búzásberek
Bwzas Boczard l. Búzásbocsárd
Bykeos l. Bükkös
Bykly l. Bikli

C, CZ
Cacova l. Vládháza
Caila l. Kajla
Cakó (Czako) János, Szentlélek 90
— (Czyako) Máté, esk polg, Kolozs 390
Calepinus (Calepinus), [Ambrosius] (1435–

1511), ágostonos szerzetes, szótárszerkesztő 
könyve (valószínűleg a Cornucopia c. értel-
mező szótár példánya) 625

Camăr l. Kémer
capa fék, ezüstös zabolájú 730
capa, lóra való (zöld) 701, 730
Capitan l. Kapitány
Capnic l. Kapnik
cáprág (lótakaró) 730
Capru l. Kapor
Captalan/Căptălan l. Káptalan
Cara l. Kara, Oláhkara
Caransebeș l. Karánsebes
Carei l. Károly
Caşinu Mic l. Kiskászony
Cassovia l. Kassa
Cavnic l. Kapnik
Căianu Mare l. Nagykaján

Căianu Mic l. Kiskaján
Căinelu de Jos l. Káján
Călan l. Kalán, Nagykalán
Călata l. Kalota
Călățele l. Kelecel
Călugăreni l. Mikháza
Cămărașu l. Pusztakamarás
Căpâlna de Jos l. Alsókápolna, Kápolna
Căpâlniţa l. Alsóoláhfalu
Căpuşu de Câmpie l. Kapus
Căpușu Mare l. Nagykapus
Căpușu Mic l. Magyarkiskapus, Oláhkapus, 

Oláhkiskapus
Cărpiniș l. Gyertyános
Cătălina l. Szentkatolna
Cățălușa l. Magyarkecel
Cătina l. Katona
Câmpia l. Hosszúmező
Câmpia Turzii l. Gyéres
Câmpulung/Câmpulung la Tisa l. Hosszúmező
Câțcău l. Kackó
Ceanu Mare l. Mezőcsán, Mezőoláhcsán
Ceanu Mic l. Csán
Cécke (Czeczke) – Țețchea, Bihar m, h 768–769
cédula, elveszett 502
Cege (Czege, Czhege) – Ţaga, Doboka/Kolozs m, 

h 80, 177, 206, 261, 268, 326, 612, 630, 632, 
716, 740

—i Palotai Márton és fel: Sáfár Zsófi a
—i pap: Óvári Péter (1589)
cégér ledöntése 312
Cegléd utca (Czhegled vczha), utcanév, Debrecen 

267
Cegő (Cegö, Czegeo) – Țigău – Zagendorf, Do-

boka/B-Naszód m, h 313, 384, 537, 580, 583, 
643, 808

—i Balog Imre és fel: Kántor Magdolna, Kecseti 
cs, Szalai Boldizsár és özv: Várfalvi Erzsébet

céhek 765, 794
céhek l. besztercei szabó, kolozsvári tölcséres
Cehu Silvaniei l. Cseh, Szilágycseh
Ceke (Czeke), fn, Gyerővásárhely 625
Ceked l. Cikud
Cementes (Cementes), polg cs, Kolozsvár: id. Já-

nos és fel: Zsuzsanna 806–807; ifj. János 807; 
Katalin: Horvát Imrené 806–807

Cementes/Ötvös (Cementes/Eotwes) János, polg, 
Kolozsvár 318
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cementes, fdi: Ígyártó Mihály (1581 körül)
Cenad l. Csanád
census 255
Cerișa l. Cserese
cérna 727, 730
Cernatul de Jos, -de Sus l. Alsócsernáton, Cserná-

ton
Český Těšín l. Teschen
Ceuaș/Ceuașu de Câmpie l. Csávás (Mezőcsávás)
Chabay l. Csabai
Chapo l. Csapó
Chawas l. Csávás
Chegez l. Csegez
Cheh l. Cseh
Chehtelke l. Csehtelke
Cheia l. Mészkő
Chekelaki l. Csekelaki
Chelinţa l. Kelence
Chelmac l. Eperjes (Arad m)
Chelpez l. Csulpesz
Chełm (Chelmensium), L, v 526
—i vámok prefectusai és administrátorai: Or-

zechwsky Pál, Vhrowyecky Venceszláv 
(1585)

Chendrea l. Kendermező
Chendu Mic l. Kiskend
Chenger l. Csenger
Cheogy l. Csög
Chepegeo Machkas l. Csepegőmacskás
Cheresig l. Körösszeg
Chesău l. Keszü
Chețani l. Kece
Chețiu l. Ketel
Cheud l. Köd
Chezthwe/Cheztwe l. Csesztve
Chiaki l. Csáki
Chian l. Csán
Chichișa l. Nyárló
Chidea l. Kide
Chieșd l. Kövesd
Chiklen/Chiklond l. Csiklen
Chimindia l. Kéménd
Chimitelnic l. Keménytelke
Chinari l. Pinár
Chinteni l. Kajántó
Chioar l. Kővár
Chiochiș l. Kékes
Chiomafaia l. Csomafája

Chiomortan l. Csomortán
Chira (Kyra) és fi ai: Ioan és Simion, jb, Lóna 433
Chirileu l. Kerelő
Chiriman, jb, Kisbánya 777
Chitfalwa l. Csittfalva
Chitid l. Kitid
Chiuza l. Középfalu
Chokfalwa l. Csókfalva
Chongwa l. Csongva
Chriz Teodor, jb, kenéz, Domb 559
Chwkarwon, jb, Szentkirály 625
Chyabay l. Csabai
Chyan l. Csán
Chyeh l. Cseh
Chyere l. Csere
Chyongway l. Csongvai
Chyre l. Csire
Cib l. Cseb
Cibinium l. Szeben
Cic (Czicz), fn, szőlőhegy, Dés 746
Ciceu-Mihăiești l. Mihályfalva
Cicleni l. Csiklen
Cieszyn l. Teschen
Cig l. Csög
Cigány (Czigan) Benedek, jb, Szászzsombor 73
Cigány/Gurzo (Czigan másként Gurzo) Petru, jb, 

Adalin 535
cigányok szántóföldjei 380
Cigmău l. Csikmó
Cikmántor (Czikmantor) – Țigmandru – Zuck-

mantel, Küküllő/Maros m, h 725, 839
—i Darlaci István és fel: Bácsi Fruzsina
Cikud (Czeked, Czeged) – Valea Largă, Torda m, 

h 236, 428, 848, 850
—i birtokos: Széki Kálmán
Cillei Hermann, Szlavónia bánja (1406–1408, 

1423–1435) 12
címer adományozása (címerleírással) 43, 55, 67, 

205
Cindel (Chindel) Miklós, jb, Szászfenes 443
Cintei l. Csente
Cioc l. Csókfalva
Cipău l. Csapó
Cireșoaia l. Décse
Cirják (Ciriak), jb cs: Ferenc és özv: Szallós Már-

ta, János és fel: Varga Erzsébet, Máté és özv: 
Varga Márta 346

Cistei l. Oláhcsesztve
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Cisteiu de Mureş l. Csesztve
Ciuciu l. Csúcs
Ciugudu de Jos l. Alsófüged
Ciugudu de Sus l. Felsőfüged
Ciugudu l. Középfüged
Ciuguzel l. Fugad
Ciuleni l. Incsel
Ciulpăz l. Csulpesz
Ciumăfaia l. Csomafája
Claudiopolis l. Kolozsvár
Clopotiva l. Klopotiva
Cluj l. Kolozsvár
Cluj-Mănăştur l. Kolozsmonostor
Clypearius l. Pajzsos
Coaș l. Kovás
Coasta l. Gyulatelke
Coc l. Kók
Codor l. Kodor
Cojocna l. Kolozs
Colda Simon (Kolda Simon), jb, Szentkirály 625
Coldău l. Kudu
Colos l. Kolozs
Colosmonostra l. Kolozsmonostor
Coloswar, Colosswar l. Kolozsvár
Colosvary l. Kolozsvári
Colţeşti l. Torockószentgyörgy
combvas 730
Comlod l. Komlód
Compol (Tszompol) István, jb, bíró, Noszoly 96
Comşeşti l. Komjátszeg
Cong[…] Bálint, Kolozsvár 527
conservatorium l. kolozsmonostori konventé
Copăceni l. Koppánd
Corneni l. Szilkerék
Cornești l. Kend, Sinfalva, Sövényfalva
Corpadea l. Korpád
Coruia l. Karuly
Corunca l. Koronka
Corușu l. Kóród
Corvinești l. Újfalu
Coșeiu l. Kusaly
Coșlar/Coșlariu l. Koslárd
Cosniciu de Jos l. Alsókaznacs
Cosniciu de Sus l. Felsőkaznacs
Costea (Kazta) Pavel és Ştefan, jb, Bábony 451
— (Kozta) Petru, jb, Alsófüld 742
Costes l. Kosztesd
Costeşti l. Kosztesd

Coveș l. Kövesd
Cozla l. Kozla
Cozma (Kozma) Ioan, jb, Alsófüld 742
Cozma l. Kozmatelke
Cövek (Ceovek) István, n, a Sulyok testvérek offi -

ciálisa 681
Craccer (Craccer) Lukács, n és fel: Wolfard 

Anna, Enyed 119, 195, 724
Crăciun (Karaczhyon), jb, Paptelek 241
Cracko l. Krakkó
Cracovia l. Krakkó
Crăești l. Oláhszentkirály, Szentkirály (Torda/

Kolozs m)
Crasna l. Kraszna
Crazna l. Kraszna
Crecul Ioan, jb, Topa 193
Cremenea l. Keménye
Cricău l. Krakkó
Criș l. Keresd
Crișan Teodor (Krissan Tivadar) és Toma (Tha-

mas), jb, Szentkirály 625
Crișeni l. Köröspatak, Vaja
Cristian Damian (Kereztyen Demyen), jb, Szent-

király 625
Cristorel l. Ördögkeresztúr
Cristur/Cristur-Crişeni l. Keresztúr (K-Szoln/

Szilágy m)
Cristur-Şieu l. Keresztúr, Sajókeresztúr
Crivina l. Krivina
Croatia l. Horvátország
Cruciger Annotatiója Szt. János leveléhez, való-

színűleg az “In Evangelium Iohannis Aposto-
li enarratio Caspari Crucigeri” c. mű valame-
lyik kiadása 625

Cubleșu Someșan l. Köblös
Cucerdea l. Kocsárd
Cuceu l. Kucsó
Cuci l. Kutyfalva
Cuieșd l. Kövesd
cukor l. kandiscukor
Culcea l. Kölcse
Culpiu l. Kölpény
Cund l. Kund
Cuptoare l. Kuptora
curator l. gondviselő
Curteni l. Udvarfalva
Curtuiușu Dejului l. Körtvélyes
Curtuiușu Mic l. Kiskörtvélyes
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Cusal l. Kusaly
Cutiș l. Kökénypatak
Cuzăplac l. Középlak
Cuzdrioara l. Kozárvár
Czeged l. Cikud
Czegeo l. Cegő
Czeked l. Cikud
Czernat Teodor, jb 83
Czetelke l. Csehtelke
Czhodora l. Szodoró
Czhy[k]no l. Csikmó
Czhyapo l. Csapó
Czhyeb l. Cseb
Czhyereny l. Cserényi
Czhyomafaya l. Csomafája
Czhyuczhy l. Csúcs
Cziapo l. Csapó
Czibavit (Cibavit) l. oltármesterség, „czibavit”
Czigan l. Cigány
Czhodora l. Szodoró
Czompo (Czompo, Compo) László, jb, Méhes 23
—, Fodorházi, Páncélcsehi, n cs: Ágota: Budai 

Kálmánné 642, 704, 828; Klára: Horvát Má-
tyás, majd Móré Bálint fel 704, 828; Margit: 
Rabóci Andrásné 642, 704, 719, 828; Márton 
704, 719, 828; Mátyás 157, 704, és fel: Somai 
Katalin 498, 594; Sebestyén, Doboka vm al-
szolgabíró (1586) 498, 535, 704, 719, 828; 
Zsuzsanna 498

Czucza Pál, bíró, Bánffyhunyad 40
Czyalanos l. Csalános
Czyere l. Csire
Czyernaton l. Csernáton

CS
Csabai (Chabay, Chyabay) Gergely, n, Gáld/Ma-

gyargáld 50, 52, 216
Csákány (Chakan) Balázs, n 82
Csáki (Chaki) Gábor, n 689
— János, n 625
— Mihály, jb, Diós 58
— Mihály, kancellár (1556–1571), tanácsúr, kir 

helytartó 49
— (Chaki, Czhaak-i), Körösszegi, n cs: Anna: 

Prépostvári Bálintné 834; másik Anna: Mi-
hály deák özv 500; Dénes, tanácsúr (1583–
1584), K-Szoln vm isp (1583–1584), és fel: 
Németi Ilona 434–435, 569–570; Gergely 

500; István 450, 516, 570, 676, 701; Katalin: 
Zólyomi Tamásné 500; László, erd vd (1426–
1437) 12; másik László és fel: Balassa Zsófi a 
117, 380, 450, 459, 503, 516, 569–570, 676, 
701; Mátyás 500; Mihály 569; Miklós és fel: 
Telegdi Zsófi a 500; Pál 69

Csákigorbó l. Gorbó
Csakor (Chakor) Mihály, n, Sófalva 69
családfa 830
Csalános (Czyalanos), K-Szoln/Szilágy m, el-

pusztult település Zálnok határában 227
Csamai (Chamay) Kristóf, n és fel: Sulyok Margit 

345
Csán (Chan, Chyan), Pusztacsán – Ceanu Mic, 

Torda/Kolozs m, h 62, 66, 342, 502, 784
—i Egresi Mihály, Nagy Vitályos
—i halastavak 66
Csanád (Chanad), Erdőcsinád – Pădureni – 

Scholten, Torda/Maros m, h 478, 559, 718
—i birtokosok: Székely István, Zeleméri Péter
—i lkk: Bak Imre, Bél István
— (Chanad) – Cenad, Csanád/Temes m, v 391
—i ppk: Benedek (1307–1332), Telegdi Tamás 

(1350–1358)
Csanád egri ppk l. Telegdi Csanád
Csanádi (Chanadi, Czhyanady, Chanad-i) Ferenc 

és fel: Dancsak Erzsébet, Kolozsvár 566, 578
— Demeter, vdi titkár (1576) 79
— Gergely deák, n, Bihar vm adószedője (1583 

előtt) 391
— György, jb, Póka 559
— János deák, 69
— Tamás, polg, Kolozsvár (?)170
Csányi (Chani, Chany, Czyany) Ferenc és Gás-

pár, Gyulafehérvár 856
— Gáspár, n 506
— Lőrinc, n 747
— Miklós, n 69
— Sára: Várfalvi Sebestyén, majd Keszeliczki 

András fel 421–422
—, Náznánfalvi, n cs: Balázs, Miklós 42, 278
Csapai (Chapay), jb cs, Egerbegy: Benedek és 

fi acskája, Demeter, János, Mátyás és Tamás 
433

Csapó (Chapo, Czhyapo, Cziapo) – Cipău, Kü-
küllő/Maros m, h 82, 84, 136, 221, 279, 309–
310, 835, 862

—i Baládfi  cs
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Csapó/Varga (Chapo/Warga) Péter, polg és leá-
nya: Kalácssütő Ferencné Katalin, Kolozsvár 
343

Csapószentgyörgy (Chaposzentgeorgi, Czyapo-
zentgyeorgy) – Sfântu Gheorghe, Torda/Ma-
ros m, h 23, 30, 681. L. még Szentgyörgy

Császár (Chazar) Kálmán, jb, Dicsőszentmárton 
424

— Mihály, n, Beregszász 656
Császár/Varga (Chazar/Warga) György, jb, Dés 

424
csatló lánc 625
csatocskák, ezüstből 618
Csávás (Chawas), Mezőcsávás – Ceuașu de Câm-

pie, Maros sz/m, h 376, 838
—i Balog Ferenc
— (Czyawas), Szászcsávás – Ceuaș – Gruben-

dorf, Küküllő/Maros m, h 431
Cseb (Czhyeb) – Cib, Hunyad/Fehér m, h 135
cseber (űrmérték) 625
—, főhordó 625
—, majorhoz való 625
—, rézből 625
Cseffei (Cheffey, Czhyeffey) János, Noszolyi, a 

várhegyi vár praefectusa (1577), gyulafehér-
vári udvarbíró (1579), Betlen vára praefectu-
sa (1587–1588), vdi ítélőszéki ülnök 73, 96, 
114, 388, 535, 592, 694, 816, 823; és fel: Zu-
tori Anna 199, majd Valkai Erzsébet 795, 837

Csegedi (Chegedi) Tamás, n, Csapószentgyörgy 
23

Csegez (Chegez, Czegez) – Pietroasa, Aranyos sz/
Kolozs m, h 216, 643

Csegezi (Chegezy), n cs: Márta: Petessi Mihályné 
479; Máté és fel: Gyerőfi  Magdolna 216, 479

Cseh (Cheh, Czhyeh) – Cehu Silvaniei, K-Szoln/
Szilágy m, mv és vár 130, 300, 771. L. még 
Szilágycseh

—i esperes/prédikátor: Székely Boldizsár (1578)
—i vár udvarbírója: Pesti Mátyás (1589 előtt)
Cseh (Cheh, Czhyeh) Borbála: Szabó/Deák Antal 

és Bácsi Pál fel 192
— István, jb, Egerbegy 433
— Péter, kir lovászmester (1404–1415) 8
— (Cheh, Nagy Cheh, Maior Czeh), Magyarrődi, 

Rődi, n cs: Ágnes: Tomori Györgyné 103; 
Antal 132, 342; Gergely és fel: Tomori Erzsé-
bet 236, 820; György 2; István és özv: (Dé-

csei) Anna 103; másik István és fel: Szucsági 
Erzsébet 342, 697, 705, 767, 820; Margit: id. 
Wass Jánosné 103; Mihály 103, 132, 524, és 
fel: Erdő Zsófi a 110; Miklós és özv: Ros Már-
ta 109–110, 524; másik Miklós 103; Pál 820; 
Péter 22; másik Péter 103, 524, 697, 705

Csehi (Chehi) Bálint és fi a: Gáspár, Kolozsvár 
254

Csehtelke (Chehtelke, Czetelke) – Vișinelu, Ko-
lozs/Maros m, h 83, 419, 785, 793

—i lk: Truţa
Csekelaki (Chekelaki) Bálint és Pál, n, Tompahá-

za 50, 52
Csemetei (Chemetei) István 290
Csenger (Chenger), Szatmár/M, h 834
—i Prépostvári Bálint és fel: Csáki Anna
Csente (Chenthe), Köröscsente – Cintei, Zaránd/

Arad m, h 20
—i Ambrus, n 20
Csepegőmacskás (Chepegeo Machkas, Chepe-

geomachkas), Doboka/Kolozs m, elpusztult 
település Macskás közelében 221, 256, 515, 
820

—i Borsai cs, Székely cs
Csere (Chyere) Lőrinc, jb, Nádas 58
— (Czhyereh) Gergely, jb és szab, Sárd 197
Csere bérc (Chere Bercz), fn, Egerbegy 433
Cserényi (Chereny, Chereni, Czyereny), Alsóba-

lázsfalvi, Balázsfalvi, Felsőbalázsfalvi, n cs: 
Balázs 20; Borbála 375; Farkas 375, 793, 
814; Ferenc 425; Gábor 502; Gáspár és fel: 
Márton Anna 693; György 82, 418, és fel: 
Valkai Klára 66, 407; István és özv: Gerendi 
Erzsébet 425; másik István 413, 502; Katalin: 
Szentpáli Jánosné 425; másik Katalin: Bodo-
ni Balázsné 66, 407, 784; Klára: Sztrigyi Mi-
hály, Kun Ferenc, majd Keresztúri Tamás fel 
592; Krisztina: Sárdi Péterné 20; László 502, 
784; Luca: Haraklyáni Lászlóné 66, 407, 784; 
Márton 66, 82, 407, 502, 784; Mihály, vdi 
ítélőszéki ülnök (1590) 425, 833; Pál és fel: 
Szentpáli Erzsébet 148, 174, 193, 375, 505, 
559, 814, 863; másik Pál és fel: Vajda Elisa-
beta 830

— (Czhyereny), n cs, Nagylak, Vajdaszentiván: 
Anna: Mikola István, majd Hamvai János fel; 
Ferenc, György, János, Katalin: Bodoni Ba-
lázsné, Pál 144, 146
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Cserese (Cheresse) – Cerișa, Kraszna/Szilágy m, 
h 670

Csergős kútfő (Chergeos kwtfeo), fn, Gyerővásár-
hely 452

cserje 241
cserjében elrejtőzött fegyveresek 241
Csernáton (Czyernaton) – Cernatu de Jos, -de 

Sus, Kézdi sz/Kovászna m, h 32
csésze, arany lábas 678
Cseszelicki l. Szilvási cs
Csesztve (Chezthwe, Czeztve) – Cisteiu de Mu-

reş, Fehér m, h 50, 52, 69, 419, 496, 785
—i Miske András
—i lkk: Csongvai János, Miske András és Kris-

tóf, Somogyi Vince
—i nemesi udvarház 496
Csete (Chyethe) Albert, esk polg, Zilah 65
— Pál, jb, Boldoc 264
— Pál, jb, Detrehem 264
Csetre (Chetre) János és Péter, jb, Bánd 728
Csicsómihályfalva l. Mihályfalva
Csiga (Chiga) György és Illés, esk polg, Tasnád 

437
Csík (Chyk), székely szék 90
Csiklen (Chiklen, Chiklond) – Cicleni, Szörény/

Krassó-Szörény m, h 44
Csikmó (Czhy[k]no) – Cigmău, Hunyad m, h 135
csikoltó 625
Csíkos (Chykos), fn, cserjés 854
Csikós tó (Chykos to), fn, halastó, Nagyesküllő 

817
Csíkra menő országút (Chykra meneo orzagh 

uta), fn, Oláhfalu 90
Csíkszentkirály l. Szentkirály
Csíkszentlélek l. Szentlélek
csincsér (bilincs) 488
Csipkés (Chipkes), fn, Magyarrőd 342
Csipkés (Chypkes) Péter, esk polg, Torda 669
Csiplő árka (Chipleo arka), fn, Gyerővásárhely 

452
Csire (Czyere, Chyre) Bálint, Lőrinc és Máté, jb, 

Sárd 58
Csiszár (Chizar, Czhyzar) Anton, jb, Alsófüld 742
— Simon, jb, Vásárhely 87
— (Politor) Bálint, polg és fel: Dorottya, Kolozs-

vár 436
Csiszár/Veres (Chizar/Veress) Mihály, polg, Ko-

lozsvár 759

Csittfalva (Chitfalwa), Maros sz/m, elpusztult te-
lepülés Malomfalva közelében 798

Csittszentiván l. Szentiván
csizma 730
Csob (Czhyob) József, polg, Kolozsvár 207
Csókfalva (Chokfalwa) – Cioc/Trei Sate, Maros 

sz/m, h 703
—i Barla Péter
Csoma (Choma) Márton, jb és özv: Márta, Gyalu 

489, 725
Csomafái (Chomafay), n cs, Csomafája: Anna: 

Frank Benedek özv, János, Katalin: Sebesi 
János özv 770

Csomafája (Chomafaya, Czhyomafaya) – Ciumă-
faia, Doboka/Kolozs m, h 111, 499, 535, 770

—i Bádoki László, Csomafái cs, Fodorházi Lé-
nárd, Illyés cs, Keresztúri János, Mátyás 
György, Sándor János, Sebesi János és özv: 
Csomafái Katalin

—i lk: Tóth Péter
Csomai (Czomay) Péter, n, Bánffy Farkas famu-

lusa 658
Csomaközi (Chomakeozy) Miklós 625
Csombordi Máté, Izabella királyné erdélyi ítélő-

mestere 46, 56
Csomortán (Chiomortan) – Șoimeni, Csík sz/

Hargita m, h 90
—i lk: Kovács Balázs
Csongor (Chongor), Mócsi, n cs: Imre, Péter 536
Csongva (Chongwa) – Uioara de Jos, Fehér m, h 

785
Csongvai (Chongway, Chyongway) János, n, 

Csesztve 50, 52
— Mihály, n, Alsószentmihályfalva 785
Csoronk (Chorong, Choronk, Czhyoronk), Nagy-

laki, n cs: Anna: Mogori Tamásné 160, 274–
275; Borbála: Nagy Menyhértné 160; Ger-
gely és fel: Sulyok Borbála, Ilona: Mosdósi 
Ambrus, majd Barlabási Lénárd fel 275–276, 
291–292; János 291, 625; Lőrinc 625; Már-
ton és fel: Menyhért Katalin 160, 274–275

Csoronk rész (Chorong rez), birtokrész, Botháza 
126, 404

— (Chorong rez), birtokrész, Papfalva 275–276
— (Choronk rez), birtokrész, Nagylak 274
Csög (Cheogy) – Cig, K-Szoln/Szatmár m, h 316
Csősztelek (Cheztelek), Bihar m, elpusztult tele-

pülés Petlend közelében 20
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—i János, n 20
Csúcs (Chuch, Czhyuczhy) – Ciuciu/Stâna de 

Mureș, Fehér m, h 103, 192, 309
Csúcsos hegy (Chwchos hegy), fn, Szamosfalva 

380
Csuka (Chwka) János, n és fel: Dorottya, Ilye/

Ilyefalva 185, 228–229
Csukás tó (Chukas to), fn, Botháza 126
Csukat (Chwkat) Péter, n, hadnagy 434
Csulpesz (Chelpez) – Ciulpăz/Dumbrava, ma Er-

dőhát része, Hunyad m 827
csutár (chwtar) 730
Csüket (Chewket), fn, Magyarrőd 342
csűr (horreum) 550
— építése 598, 815
Csüröki (Czywreoki) Mátyás, n, Szucság 555
csűröskert (allodium) 532, 625. L. még allodium

D
Daia l. Dányán
dalmát-horvát és szlavon bánok: Besenyő Pál, 

Frangepán István és János, Pécsi Pál
Danciu (Danczho/Danczhyo) Borza, jb, kenéz, 

Mikes 264
Dancs (Danch, Danchi), Kövecsesi, n cs: Ferenc 

485; György 485, 584; Ilona: Báthory János-
né 485; István 485, 584; János 584; Katalin: 
Fejérdi Miklós özv; Klára: Szalai Albert, 
majd Bakó Ferenc fel 485; László 584; Mik-
lós 485, 796; Pál és fel: Kémeri Ilona 485; 
másik Pál 156, 326, 485, 796

Dancs jószág (Danchi jozagh), birtokrész 584
Dancsak (Danchak), cs, Kolozsvár: Erzsébet: 

Csanádi Ferencné 566, 578; János és özv: Ba-
log Zsófi a 550, 566; Katalin: Borbély Balázs-
né 566, 578; Lőrinc 566

Dancsháza (Danchhaza) – Bihardancsháza, Bé-
kés/M, h 20

—i Benedek, n 20
Danótéri (Dano tery), fn, Szentegyed 615
Dányán (Dannya) – Daia – Dengel, Küküllő/Ma-

ros m, h 431
Danzig l. Gdansk
Darabant László, jb, Kisszederjes 559
darabont, fejedelemé 488, 856
Darabos (Darabos), Újbudai, n cs: Balázs, Imre, 

János, Miklós, Pál 674
— János és fi a: Miklós, jb, Egerbegy 433

dárda 353
Darhocz Kristóf, n 789
Darlac (Darlacz) – Dârlos – Durless, Küküllő/

Szeben m, h 839
Darlaci (Darlaczy), Egrestői, Cikmántori, n cs: 

Ferenc 491, 839, 862; István és fel: Bácsi 
Fruzsina 725

Daróc (Darocz) – Dorolțu, Kolozs m, h 625
Daróc pataka (Darocz pataka), fn, Gyerővásár-

hely 625
daróc, harisnyának való 625
Daróci (Daroczy, Darochy) András, jb, Bősháza 

299
— Mihály 280
— Pál, jb, Zsibó 233
— Pál, polg és fel: Dorottya, Kolozsvár 604, 746
— Simon, jb és özv: Anna, Kolozsmonostor 759
darutoll 730
Dátos (Dathos, Datos) – Dătăşeni, Torda/Maros 

m, h 23, 30, 431
—i lkk: Biró Péter és Tamás, Nagy András, Si-

monffi  István
— tartozékai 23
Dávid (David) Antal, jb, Boncnyíres 269
— (David) Ferenc, kolozsvári plébános (1556-

tól), udvari prédikátor, az erdélyi magyar lu-
theránusoknak második, a reformátusoknak 
és unitáriusoknak első püspöke, és fel: Barát 
Katalin 74, 169

— — válópere 74
— Mihai, jb, Mindszent 264
Dăbâca l. Doboka
Dătăşeni l. Dátos
Dâmbu l. Domb
Dâncu Mare l. Nagydenk
Dâncu Mic l. Kisdenk
Dârja l. Derzse
Dârlos l. Darlac
De Dominis János, zenggi ppk (1434–1440) 12
Deag l. Oláhdég
Deaj l. Désfalva
Deák (Deak) István és Orbán, jb, Egerbegy 264, 

433
— Máté és Mihály, jb, Inaktelke 625
— Máté, jb, Kolozsvár (Magyar utca) 556
Debrecen (Debreczen, Debrecin), Bihar/M, mv 

196, 266–267, 486, 488, 748
—i Szíjgyártó András
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—i lkk: András deák, Ember Mihály, Hugyai Má-
tyás, Megyeri Ferenc, Ötvös Jeromos, Somo-
gyi/Tarnóci Mihály, Tar István

—i ház 267
—i utcanév: Cegléd utca
Debreceni (Debreczeny) Bálint, rokszini presbi-

ter/pap és fel: Katalin 717
— Gáspár deák, váradi requisitor (1586–1587) 

566, 578, 606
Debreceni Ötvös (Debreczeny Eottwes) Jánosné 

488
Debrek (Deobreok), Nagydebrek – Dobric, 

B-Szoln/B-Naszód m, h 842
Debren (Debren) – Dobrin, K-Szoln/Szilágy m, h 

241
—i birtokosok: Dobai Benedek, Körösi János
—i lkk: Baksai Jakab, Barla Mihály, Dobai Bene-

dek, Herceg Benedek, György, István, Lász-
ló, Mihály és Miklós; Kenéz György, Kun 
Jakab, Lőrinc és Márton; Nagy Albert, Orbán 
Mihály, Simon Mihály

Debrice (Debricze), Kisdebrek – Dobricel, 
B-Szoln/B-Naszód m, h 842

Decea l. Décse
Decretum (Werbőczy István Hármaskönyve) 428, 

523, 683, 830
decretum, az urak árulóiról és váraiknak kifosztó-

iról 789
—, Kolozsvár szenátusáé 243
Décse (Deche, Deczhye), Marosdécse – Decea, 

Torda/Fehér 42, 82, 103, 236, 278, 385, 428, 
629

— (Dechye) – Cireșoaia, B-Szoln/B-Naszód m, h 
446

Décse (Deche) Tamás, n, Nagydoba 241, 333
Décsei (Dechey) Gergely, jb, Szászzsombor 73
Décsei (Dechey, Dechay, Deche-i), n cs, Décse: 

Ágnes, Albert 356–357; András, Torda vm 
szolgabírája (1583) 433; Anna: Gálfi  Mihály-
né 103; Bálint 356–357; Boldizsár 103; Bor-
bála: Ispán Boldizsárné 639; Ferenc 103; 
Imre 356–357, 385; István 356–357; János 
82, 385; Mihály 236, 278, 385, 428, 625, 629; 
Pál 42, 278, 428; Péter 278; Tamás 69

Déda hegy (Deda hegy), fn, Oláhfalu 90
Dédás (Dedas), Fehér m, azonosíthatatlan telepü-

lés Vingárd tartományában 431

Dedrád (Dedrad) – Dedrad – Zepling, Kolozs/
Maros m, h 62, 64

Dees (rontott névalak) l. Diós
Dej l. Dés
Deja l. Désháza
Deleni l. Indal
Demeter tárnokmester l. Nekcsei Demeter
Demeter váradi ppk l. Futaki Demeter
Demeter Benedek, Alsóoláhfalu 90
— Gal, jb, Lóna 433
— Pál, jb, Ugra 84
Demeterpataka (Demeterpataka) – Dumitra, Fe-

hér m, h 431
Demien (Demyen) Matia, jb, Kók 264
Demjén (Demien) Benedek és Péter, n, Kide 401
dénár (pénznem) 278
dénármárka 3
Dénes étekfogómester l. Szécsi Dénes
Dénes lovászmester l. Lackfi  ifj. Dénes
Dénes (Dienes), jb cs, Sztána: Ambrus, Boldizsár, 

Ferenc, János 464
Denge Demeter, n, Alőr 423
Dengel l. Dányán
Dengeleg (Dengeleg) – Livada, B-Szoln/Kolozs 

m, h 166, 580
Denke Jakab, n, Újbuda 57
— Kelemen, jb 46
— Kelemen, jb, Gyerőmonostor 56
— Péter fel: Nagy Petronella, n 60
Deobreok l. Debrek
Deogmezeo l. Dögmező
Derecske (Derechke, Dereczhke), Szatmár [!]/Bi-

har m/M, h 127, 234
Derecskei (Derechkey) András fi a: András, polg, 

Kolozsvár 235
Derék utca (Derek wcza), utcanév, Kraszna 399
derékalj 370, 491, 548, 625, 727
derékszeg 625
Derenkovec l. Som
Derite (Derete, Derite) – Dretea, Kolozs m, h 

208, 245, 335, 375, 815
—i Kabos Ferenc és fel: Szénási Erzsébet
—i lk: Dienes Máté
—i fn: Bolygóoldal, Felsőjárás
Ders Márton, kir étekfogómester (1404–1406) 8
Derse (Dersse) Bertalan, jb, Inaktelke 625
Derșida l. Derzshida
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Derzse (Dersse, Deersse) – Dârja, Doboka/Ko-
lozs m, h 208, 254, 528–529, 531, 535, 711, 
822, 826

—i Dobokai Farkas, Komjáti Gáspár és Mihály
—i fn: Derzsepataka
—i udvarház 822
Derzsepataka (Derssepataka), fn, patak, Derzse 

531
Derzshida (Dershida) – Derșida, K-Szoln/Szi-

lágy m, h 368
Derzsi (Derssy) Gáspár, Külső-Szolnok vm alisp 

(1590) 789
Dés (Des, Dees) – Dej – Desch, B-Szoln/Kolozs 

m, mv 16, 355–357, 377, 393, 404, 423–424, 
445, 561–562, 707, 715, 746, 754–755, 781

—i bíró: Szabó Fábián (1583)
—i jegyző: Temesvári János (1583)
—i lkk: Császár/Varga György, Hentheler Péter, 

Horvát Miklós fi a: István, Kőműves […], 
Lőrinc deák, Márton/Borbély deák, Patai 
Lőrinc és özv: Gerő Zsófi a, Patai Máté, Patai 
Zsófi a: Szentmihályfalvi János deákné, Po-
lyák Simon, Somogyi Péter, Szabó Mihály és 
Fábián, Szilágyi Mihály, Temesvári János, 
Válaszúti Mátyás és fel: Dobos Ilona

—i parókia (paplak) 707
—i piactér 707
—i utcanév: Szekeres utca
—i fn: Cic
—i harmincados: Tarcsai Pál (1590 előtt)
—i sókamarás/praefectus: Kolozsvári Gábor 

deák (1582–1583), Teke Ferenc (1584, 1586, 
1588–1590)

—i sókamara 695
—i sóvágók 16
Désakna l. Akna
Désfalva (Desfalwa, Desffalwa) – Deaj, Küküllő/

Maros m, h 335, 666–667, 681, 684
Désfalvi (Desfalwy), n cs, Désfalva: Gáspár és 

fel: Bolyai Erzsébet, László 666–667
Désháza (Deshaza) – Deja, K-Szoln/Szilágy m, h 

703
—i Antos János, Bilyei cs, Tolvaj Péter
Dési (Desi, Des-i, Dessy) Márton, n, kisebb kan-

celláriai íródeák (1577) 82
— Márton/Borbély (Barbely) deák, polg, Dés 746
— Máté, n és fel: Radó Katalin 396
— Mihály özv: Ágnes, jb, Méhes 178

Desseo l. Dezső
Desze (Deszefalva) – Desești, Máramaros m, h 15
—i lkk: Dragoș fi a: Ioan, Roman fi a: Șandrin és 

fi a: Koszti
Detrehem (Detre, Detreh, Dethre) – Tritenii de 

Jos, Torda/Kolozs m, h 264, 573, 634
—i birtokosok: Margai István, Várfalvi Gergely
—i lkk: Csete Pál, Ittul Merra, Nagy István
—i tiszttartó: Tőrös Ferenc
—i kőház 264
Deuşu l. Diós
Deutschbek l. Szászvölgye
Déva (Dewa) – Deva – Dimrich, Hunyad m, mv 

és vár 237
—i vár praefectusa: Nováki György
Devecser (Dewechyer) – Diviciorii Mari, –Mici, 

Doboka/Kolozs m, h 446. L. még Kisdeve-
cser

dézsma l. tized
dézsmaház l. kolozsmonostori
Dézsmás (Dezmas) Benedek, jb, Burjánosbuda 

197
— (Dezmas) Elbet [?], jb, Diós 58
Dezső magister l. Hédervári Dezső
Dezső (Deseu) Antal, n, Méra 24
— (Deseo) Benedek, n, Szentkirály 433
— (Deseo, Desseo), Némai, n cs: Anna: Székely 

Jánosné 125, 820; Ferenc és fel: Macskási 
Ágnes 125, 131, 820; István 125, 131; János 
125

Dezső rész (Deseo rez), birtokrész, Szucság 281
Dicsőszentmárton (Dicheozentmarton, Dwczeo-

Zentmarton) – Târnăveni – Martinskirch, Kü-
küllő/Maros m, mv 210, 424, 548, 643, 862

—i Romhányi Ferenc és Zsigmond
—i lk: Császár Kálmán
Dienes (Dienes) Máté, jb, Derite 245
— Demeter, jb, Diós 197
Dienesi (Dienessy), Illyei, n cs: Anna: Kabos Mi-

hályné; László 592
Dileu Nou l. Magyardellő
Dileu Vechi/Român l. Oláhdellő
Dimrich l. Déva
dinnye 535
Diómál (Diomal) – Giomal/Geomal, Fehér m, h 

75, 118–119
Diós (Dios, Deos) – Deuşu, Kolozs m, h 57–58, 

197, 619
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—i Horvát László és fel: Dorottya, Lengyel 
György

—i birtokosok: Budai Ferenc, Haczaki Lajos, 
Szabó György, Tompa István

—i lkk: Budai Gergely, Csáki Mihály, Dézsmás 
Elbet, Dienes Demeter, Fekete Gáspár, Kis 
Péter, Kis Tamás, Kovács Imre, Kun Meny-
hért, László Gergely, Macskási Lajos, Mihály 
Gáspár, Nagy Albert, Pál Gáspár, Sajgó 
Menyhért, Szabó Gergely, Tóth János, Valkai 
Bálint

disznó 170, 392, 625
— elhajtása 170, 620
— makkoltatása 90, 140
disznóháj 625
Diviciorii Mari, –Mici l. Devecser
Diviciorii Mici l. Kisdevecser
Doba (Doba) – Doba, K-Szoln/Szilágy m, h 303, 

497. L. még Kisdoba, Nagydoba
—i Nagy Máté
Doba Mare, Doba Mică l. Nagydoba, Kisdoba
Dobai (Dobay) Benedek, b, Debren 241
— Erzsébet: Borbély Máténé 334, 348, 825
— György, n, Nádas 248
— György és fel: Nádasi Erzsébet, Mányik 96, 

103
—, Boncnyíresi, n cs: Anna: Keresztúri Péterné 

783; György 782–783; Katalin: Bojér Péterné 
782; Simon 92, 269

Dobai/Székely (Dobay/Zekel), n cs, Doba, Kisdo-
ba: Balázs és özv: Récsei Katalin 800; Bene-
dek 467; Gábor és fel: Bácsmegyei Anna 368, 
374, 637; János 303

Dobó (Dobo), n cs: Ferenc, Bereg és Bars vm isp 
és fel: Kerecsényi Judit 398, 401–402, 691, 
741; István, egri várkap, erd vda 323

Doboka (Doboca) – Dăbâca, Doboka/Kolozs m, 
h 86, 104, 208, 255, 504, 513, 821

—i Dobokai cs, Tomori György
Doboka (Doboca, Doboka) vm isp: Bánffy Far-

kas (1585–1587, 1589–1590), Ördög János 
(1586), Tötöri Balázs (1577)

— alisp: Bad/Vajda Ștefan (1585–1586)
— szolgabírája: Bádoki János (1587), Kántor Pé-

ter (1579), Komjáti Gáspár (1580, 1586)
— alszolgabírája: Czompó Sebestyén (1586)
— ítélőszéke 665
— tisztségviselői 549

Dobokai (Dobokay), Derzsei, n cs: Anna 528, 
711; Erzsébet 711; Farkas 528, 711; Ferenc, 
János, Pál, Zsófi a 711

—, Dobokai, Jenői, n cs: Farkas 133, 155, 513, 
529; Ferenc 504; Imre 208, 255, 492, 504; 
István és fel: Ombozi Katalin, majd Sombori 
Anna 66, 208, 283, 285, 492, 543, 549, 567, 
613–614, 774, 830; János 613, 774, 830; Ka-
talin: Szénási Andrásné 208; másik Katalin 
774, 830; Petronia: Tötöri Miklósné, Salatiel, 
Zsófi a: Tamásfalvi Andrásné 208

Döbörcsény l. Dobracsina
Dobos Ilona: Válaszúti Mátyásné 715
Dobracsina (Dobraczhyna), Döbörcsény – Dob-

rocina, B-Szoln/Szilágy m, h 143, 145
Dobric l. Debrek
Dobricel l. Debrice
Dobrin l. Debren
Dobronic l. Dubrovnik
Dobszai (Dobzay) István, erd ítélőmester (1578–

1579) 160, 239
— (Dobzay) Péter, n és fel: Ákosi Erzsébet, Ákos 

647
Doh (Doh) – Doh, Kraszna/Szilágy m, prédium/h 

114, 326, 483
dolmány 392, 614, 701, 730
Doma Petru, jb, Alsófüld 742
Domáld (Domald) – Domald – Maldorf, Küküllő/

Maros m, h 310, 841
Domb (Domb) – Dâmbu, Kolozs/Maros m, h 30, 

559
—i birtokos: Bánffy Boldizsár
—i lkk: Chriz Teodor, Simon Albert
Dombi (Domby), Szucsági, n cs: Ágnes: Nagy 

Lőrinc özv 249; Anna: Bácsi Mátyásné 223, 
249, 281; Jakab és fel: Orsolya 59, 78, 249, 
281; Mihály és fel: Borbála 78, 249

Dombravica (Dombrawicza, Dombrovicza), Hu-
nyad m, elpusztult település Pestény és Brá-
zova környékén 44, 592

Domnești l. Bilak
Domokos spalatoi érsek (1345–1356) 4
— [!] kalocsai érsek l. Lackfi  id. Dénes
— Tamás, b, Szentmiklós 84
— (Domokos), Alsócsernátoni, n cs: Domokos és 

fel: Petrichevich/Horvát Margit 523, 552
—, jb cs, Felsőgerend: Imre, István, másik István, 

Máté 433
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Domonyi (Domony) Jakab, n, Szentgyörgyi Er-
zsébet offi ciálisa 397

Domoszló (Domozlo) – Dumuslău, Kraszna/Szi-
lágy m, h 114, 326, 483

Domşa (Domsa) 44
Don Pál, n, fdi familiáris, Gyulafehérvár 510
Dorolțu l. Daróc
Doroszló (Dorozlo) – vélhetően Doroslovo, Bács 

vm/Sz 534
—i Kérei cs
Dorottya: Csiszár Bálintné 436
Dorottya: Gerendi Márton, majd Csuka János fel 

185
Doștat l. Hosszútelke
Dögmező (Deogmezeo) – Dumbrăvița, B-Szoln/ 

B-Naszód m, h 842
Dörögdi Miklós egri ppk (1330–1361) 4
Drág (Drag) – Dragu, Doboka/Szilágy m, h 161, 

237
—i Károlyi cs
drágakövek átengedése 289
drágaság 498, 531, 581, 592, 657, 675
Drágfi  (Draghfy, Dragffi , Draghffi ), Erdődi, Bél-

teki, n cs: Bertalan, erd vd és székely isp 
(1493–1498) 19–20; Gáspár és özv: Báthory 
Anna 33, 300; János, Közép-Szolnok (1507–
1526) és Kraszna (1515–1526) vm isp 26–27, 
33

Drăghia l. Drágia
Drági (Draghi, Dragy, Dragi) Boldizsár, Keceri 

127
— Ferenc, váradi udvb és várnagy 40
— Ferenc és Zsigmond, n 29, 161. L. még Som-

bori cs
— János, esk polg, Kolozsmonostor 232
Drágia (Dragia) – Drăghia, B-Szoln/Máramaros 

m, h 538
Dragoș (Dragos) Teodor, jb, Ákos 183
— (Dragus) fi a: Ioan, Desze 15
Dragu l. Drág
Drahumpataka, fn, patak, Szentlászló 572
Draskovics György, győri püspök (1585), kalo-

csai érsek, kir kancellár 490
Drassó (Drasso) – Drașov – Troschen, Fehér m, h 

431
Dráva/Drávai (Drawa, Draway) János, n, Iklód-

szentiván 331–332
Dreikirchen l. Tövis

Dretea l. Derite
Drinceș (Drynches) Ioan és Vasile, jb, Topa 193
Druget (Drugeth, Drwgeth), Homonnai, n cs: An-

tal, K-Szoln és Kraszna vm isp (1548) és özv: 
Báthory Anna 33; János (1328–1333), fehér-
vári, somogyi és tolnai isp 3; Katalin: Drágfi  
Jánosné 27, 33

dualitas l. kétharmad, atyai
Dubrovnik (Dobronic), Horvátország, v 331
— város pecsétje 331
Dulepszka (Dwlepzka) – Dulepska, Körös/H, h 

314
Duli (Dwly) Tamásné: Kovácsi Dorottya, n 358
Dumbrava l. Csulpesz, Gyerővásárhely, Kákova, 

Kutti
Dumbravica (Dumbravicha), Hunyad m, elpusz-

tult település Pestény környékén 176
Dumbrăveni l. Ebesfalva
Dumbrăvioara l. Sáromberke
Dumbrăvița l. Dögmező
Dumitra l. Demeterpataka
Dumuslău l. Domoszló
duplet (drágakőutánzat) 701
Ďurďošík l. Györgyi
Durless l. Darlac
Dușa Pascu (Dwssa Pasko), jb, Szentkirály 625
dutka (pénznem) 678
Dűlőben (Deoleoben), fn, Gyerővásárhely 625
DwczeoZentmarton l. Dicsőszentmárton
Dwlepzka l. Dulepszka

E, É
Ébeni (Ebeny), Gyerőmonostori, n cs: Gábor, sza-

mosújvári udvarbíró és praefectus/kapitány 
(1581, 1584, 1586–1589) 320, 453, 580, 583, 
603, 755, és fel: Menyhárt Anna 587, 673, 
722, 791; Zsigmond 722, 791

Eberhard, zágrábi ppk (1397–1406, 1409–1419), 
váradi ppk (1406–1409), főkancellár (1405) 8

Ebesfalva (Ebesffalwa, Ebesfalva), Erzsébetvá-
ros – Ibașfalău/Dumbrăveni – Eppeschdorf/
Elisabethstadt, Küküllő/Szeben m, mv 164, 
238, 411, 446, 847, 849

—i Apafi  cs
Écs (Echy, Eczyen), Bihar/Békés/M, elpusztult 

település Méhkerék és Sarkad között 584, 
812

ecset 727
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Ederholz l. Héderfája
Eger (Agria, Eger) – Heves/M, mv és vár 36, 43, 

323, 501
— ostroma 43, 323
—i püspök: Dörögdi Miklós (1330–1361), Oláh 

Miklós (1548–1553), Rozgonyi Péter (1425–
1438), Telegdi Csanád (1322–1330)

—i várkap: Dobó István
Egerbegy (Egerbegy) – Viișoara, Torda/Kolozs 

m, h 264, 371–372, 425, 433, 666–667, 848, 
850

—i birtokosok: Baládfi  Borbála és János, Bolyai 
Ádám és Gáspár, Gáldtői Zsigmond, Gerendi 
János, Kálnai Pál özv, Sombori János

—i lkk: Bálint, Borsó András, György, Mihály és 
Tamás; Bőr Albert, János, Máté és Mátyás; 
Csapai Benedek; Deák Orbán, Demeter, Já-
nos, Mátyás és Tamás; Cseh István, Darabos 
János és fi a: Miklós; Deák István és Orbán, 
Fodor János; Halász Lukács özv és fi ai: Jakab 
és Gergely; Hölgy Bálint, Gergely és özv: Er-
zsébet, István és Miklós; Máté molnármester, 
Miskolci Pál; Simon György, János, Máté, 
Mihály és Péter; Székely Demeter és fi ai: 
Gergely és Tamás, Székely Péter és fi a: Ta-
más, Török Mihály; Varga Lázár és fi ai: And-
rás és Mátyás; Vékony István, János, Mátyás, 
Mihály és Orbán

—i pap: Szerémújlaki Péter (1580)
—i fn: Bardóc Mihály tava, Bérc, Csere bérc, Égő 

völgy, Kovácsmalom kezdőfele, Megnéző 
völgy, Nagy szélföld, Szakállas

—i tó 372
egerek kártétele 712
Egeres (Egeres) – Aghireşu, Kolozs m, h 11, 599, 

616, 625, 638
—i lkk: Beteges Mihály, Kovács István, Varga 

Gergely
—i pap: Albert presbiter (1410), Érszentkirályi 

János (1587)
—i templom 638
—i udvarház 638
—i vár praefectusa/tiszttartója: Szőlősi Péter 

deák (1587)
Egeres liget (Egeres liget), fn, Gyerővásárhely 452
Egeresi Mikle Lukács, b 625
Egerházi (Egerhazy) György és Máté, jb, Bánd 

728

Égő völgy (Egeo veolgy), fn, Egerbegy 433
Egres (Egres) – Agrişu, B-Szoln/B-Naszód m, h 

23, 431, 446, 549, 842
Egres liget (Egres liget), fn, Gyerővásárhely 625
Egresi (Egressy), n cs, Petlend: Ambrus 433; 

György 62; Mihály és özv: Földesi Erzsébet 
62, 696; Orsolya: Tárkányi Albertné 337; Pé-
ter 62

Egrestő (Egresteo) – Agrișteu – Erlenwald, Kü-
küllő/Maros m, h 491, 862

—i Darlaci Ferenc
Egri György 625
Egyed Albertné, Gyerővásárhely 452
— Gáspár, n, Kide 401
— Gáspár, n, Kisdoba 333
Egyedfi  (Egyedffy) Zsuzsanna: Tamásfalvi János 

özv 217
egyezség 34, 66, 70, 72, 105, 114, 133, 147, 157, 

164, 168, 184, 194, 196, 208, 210, 216–217, 
235, 252–253, 255, 267, 274–275, 281, 290, 
301, 306, 309, 318, 325, 332, 341, 343, 346–
348, 359, 361, 368, 371, 377, 381, 385, 389, 
393, 408–409, 412, 421, 424, 433, 442, 446, 
451, 456–457, 466, 481, 491, 504, 508, 511, 
533, 535, 542, 548, 550, 552–553, 566–568, 
577, 579, 590, 592, 607, 612, 615, 623, 625, 
632–633, 637–638, 659, 665, 668–669, 682–
683, 687–688, 690, 716, 743, 747, 760, 768, 
773, 781, 784, 791, 794, 811, 813–815, 818, 
823, 829, 839, 849

—, a Báthoryak és II. Rudolf kir között 490
—, fogollyal kötött 243
—, Giczy János kormányzó előtt 623
—, határvitát lezáró 90
—, jegyajándékról 362
—, leánynegyedről 728
—, oklevelekről 341
—, osztályon kívüli 660
—, perbeli 103, 107, 111, 160, 162, 219, 226, 228, 

230, 245, 251, 289, 326, 421–422, 439, 443, 
483, 523, 549, 810, 816–817, 819, 827, 857

—, signaturában maradt 525
—, szökött jobbágyról 424
—, titokban kötött 185
—, törvényes kor elérése előtt kötött 348
—, veszélyben kötött 739
— érvénytelenítése/visszavonása 196, 201, 283, 

285, 302, 319, 348–349, 384, 400, 408, 468, 
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481, 512, 544, 628, 648, 669, 713, 716, 739, 
750, 784, 788, 799, 818, 825, 828, 839, 850

— megerősítése 290, 374
— megszegése 337
egyezséglevél 279, 547, 578
egyház, fi liális 50
egyházfi  494
egyházi személyek egykori háza 658
Egyházfalva (Egyhazfalwa), Torda/Kolozs m, el-

pusztult település a mai Torda város területén 
729, 755

—i lk: Bakos János
éhínség 531, 581
Ehrgang l. Ernye
Eisch l. Ős
éjszakai őrködés 312
ejtel (mértékegység) 727
eke 798
ekevas 563
Elek (Elek) János 625
—, jb cs, Gerendkeresztúr: Antal, Bálint, György 

433
Elekes István, jb, Szava 194
— Péter, Alsóoláhfalu 90
Elekesi (Elekessy) Balázs deák, n, Tompaháza 50, 

52
életkor megállapítása 179, 394, 471, 476, 482, 

487, 605, 613, 616, 624, 626–627, 636, 639, 
647, 710, 714, 722, 737, 782–783, 787, 826

elhunyt javainak lefoglalása, magszakadás címén 
297

Eliseni l. Szenterzsébet
elismervény 280
ellentmondás 196, 327. L. még tiltakozás
—, iktatásnak 32, 210, 569, 820
— indoklása 112, 119, 830
—, kivont karddal 160
—, végrendeletnek 81, 707
— visszavonása 210, 451, 454, 615, 656
Eller/Szabó (Eller/Sartor) György, polg és leá-

nya: Katalin, Kolozsvár 750
elnök, vdi ítélőszéki 830
előkötő 370, 491, 625, 701
—, cinadofból 625
—, gyolcsból 727
—, patyolatból 625
előkötőfő, gyöngyös 491
előruha 548

—, cinadofból 727
—, fátyol 701
—, gyolcsból 727
előruha fő (gyöngyös) 548
elővételi jog 838
Első Batt (Elso Batt), fn, Szamosfalva 123
eltartás 712
eltiltás, Kolozsvárra való jöveteltől 248
Ember Balázs, bíró, jb, Szászfenes 174
— János, esk polg, Kolozsvár 315
— János, polg, Várad 267
— Mihály, polg, Debrecen 267
emberölés/gyilkosság 3, 237, 439, 518, 539, 561, 

566, 847
— díja 3, 566
Enciu l. Encs
Encs (Ench, Enchy) – Enciu, Doboka/B-Naszód 

m, h 23, 121, 431, 446, 506, 549
engedély, szabad végrendelkezésre 809
Enyed (Enied, Enyed) – Aiud – Grossenyed/

Enye ten, Fehér m, mv és vár 47, 49–50, 52, 
55, 74–75, 91, 118–119, 169, 195, 216, 549, 
609

— haszonvételei és jövedelmei 49
— jogállása 195
—i bíró és esküdtek 195
—i bíró: Antal deák (1562)
—i bíró joghatósága 49, 195
—i nemesek jogállása/kiváltságai 49, 195
—i rendszabályok és szokások 195
—i lkk: Bárány János és Péter, Craccer Lukács és 

fel: Anna, Enyedi Márton deák, Óragyártó Fe-
renc, Szegedi Ferenc deák özv: Bakó Katalin

—i pap: Koppányi Orbán (1579)
—i vár 75
—i szőlőhegyek 195
—i sokadalom 195
—i zsinat (1576) 74, 169
Enyedi (Enyedi, Enyedinus) György, polg, a ko-

lozsvári iskola rektora (1589), Kolozsvár 
679, 721

— (Enyed-i) Márton deák, n és özv: Cracer Lu-
kácsné (Wolfard) Anna, n, Enyed 119, 195

Enyedszentkirály l. Szentkirály
Enyeten l. Enyed
Eolwed l. Ölyved
Eor l. Őr
Eordeog l. Ördög
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Eordeogkereztwr l. Ördögkeresztúr
Eorke l. Örke
Eormenyes l. Örményes
Eormenyzekes l. Örményszékes
Eormezeo l. Őrmező
Eos l. Ős
Eoskeoleo l. Esküllő
Eotweos/Eotwes l. Ötvös
Eperjes (Eperyes) – Prešov – Preschau, Sáros/

Szl, v 151, 376
— (Eperyes), Maroseperjes – Chelmac, Arad m, 

h 112, 271, 276, 290
—i Patócsi Zsófi a
Eppel (Eppel), polg cs, Kolozsvár: Johann, a 

szász egyház papja (1577) és fel: Kappa Anna 
81; Peter 777

Eppeschdorf/Elisabethstadt l. Ebesfalva
épületfa 767
Ercse (Erchye, Erche) – Ercea, Torda/Maros m, h 

355, 559, 718, 732
—i Toldalagi cs
—i birtokosok: Bánffy Boldizsár, Bornemisza 

Boldizsár
—i lkk: Geréb Miklós, Laki Tamás
Erdély (Erdel, Erdely orzag, Regnum Transylva-

niae, Transylvania) 44, 83–84, 90, 130, 736, 
786

—be való betelepedés 197, 505
—ből való kikergetés 434
— ellenségei 84
— kormányzója: Giczy János (1585–1588)
erdélyi vajda: Csáki László (1426–1437), Drágfi  

Bertalan (1493–1498), Kendi Ferenc (1553–
1556), Lack Jakab (1403–1409), Losonci 
László (1493–1494), Raholcai „Kont” Mik-
lós (1351–1356), Szécsényi Tamás (1321–
1342), Tamási János (1403–1409)

— vajda/fejedelem: Báthory István (1571–1586), 
Báthory Kristóf (1576–1581), Báthory Zsig-
mond (1588–1602)

— harmincados: Kakas András
— káptalan (hiteleshelyként) 1–2
— — egykori birtokai, Gyulafehérváron 413
— — megszüntetése 48
— — tagjai: kanonok: Bátai Máté, Koppányi 

Gergely
erdélyi ppk: Lépes György, Szécsi András, Upori 

István

— püspökség megszüntetése 48
— sóbányák kamarása: Sarlai Miklós
Erdélyi (Erdely), Somkeréki, n cs: Anna: Suky 

István özv 115; Bertalan 115; Borbála: Om-
bozi Jánosné 559; Gergely, B-Szoln vm isp 
(1585) 478, 559, 612; János 23; Márton 22; 
Miklós 330, 478, 559; másik Miklós és fel: 
Gerendi Márta 82–83, 330

Erdélyi (Erdely) rész, birtokrész, Méhes 178
ErdeozentGeorgy l. Erdőszentgyörgy
Erdő (Erdo), n, a cs, Alsószentmihályfalva: Mik-

lós 110, és fel: Várfalvi Anna 216; Tamás 
844; Zsófi a: Cseh Mihályné 110

—, jb cs, Hadadnádasd: Erzsébet: Huszár Ferenc-
né, György, Miklós, Péter 297

Erdő/Sovány (Erdeo/Sowany) Tamás, Kolozsvár 
297

erdő 49, 158, 178, 233, 259, 276, 452, 508, 535, 
615, 620, 625, 767, 793, 804, 812, 829

— átengedése 126, 281
— cseréje 524
— elfoglalása 589
— elidegenítése 621
— felosztása 111, 681
— használata 195, 695
— írtása 535, 565, 818
—, makkos 140, 620
— örökbe hagyása, közös használatra 798
— pusztítása 496
—, tölgy 452
— vágásának tiltása 625
— zálogosítása 123, 438
erdőrész 380
— zálogosítása 342
Erdőalja (Erdeoallya) – Sub Pădure, Küküllő/

Maros m, h 335
erdőbíró (iudex silvanus) l. kolozsmonostori
Erdőcsinád l. Csanád
Erdődi (Erdeodi) János, n 789
Erdőfalva (Erdeofalwa) – Ardeova, Kolozs m, h 

245, 335, 375, 815
—i fn: Borospadoldal
— (Erdo[fa]lua) – Ardeu, Hunyad m, h 135
Erdőhát (Erdeohat), azonosíthatatlan település 

B-Szoln vm területén 511
Erdőhát l. Csulpesz, Kutti
Erdős (Erdeos, Erdos) György, n, Méra 78, 401, 

438, 621
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Erdőszentgyörgy (ErdeozentGeorgy) – Sân-
georgiu de Pădure, Maros sz/m, h 644

—i Kovács Ferenc
ereklye, monstrancia szabású 625
Ergeme l. Ermes
Érhatvan l. Hatvan
Eriu-Sâncrai l. Érszentkirály
Erked (Erked) – Archid, K-Szoln/Szilágy m, h 

470, 544, 637
—i Nagy Gáspár
— (Erked) – Archiud – Erkeden, Kolozs/B-Naszód 

m, h 226–227, 648
—i Borzási János
—i lkk: Geréb Kelemen, Gersten Ferenc, Koplár 

Antal, Molnár Ádám, Pászmár Mátyás, Sze-
keres István, Veres Ádám

Erkedi Márton, n, Tasnád 437
Erlenwald l. Egrestő
Ermes (Ermes) – Ergeme, vár a mai Lettország 

területén 474, 574
—i districtus 574
Ernei l. Nagyernye
Ernye (Ernye) – Ernea – Ehrgang, Küküllő/Sze-

ben m, h 446
Ernyei (Ernery) György, n, kisebb kancelláriai 

íródeák (1577) 82
Erős (Ereoss) Lőrinc, jb, Uzdiszentpéter 559
— (Erews) Tamás, jb, Apáti 23
Erőskerek (Ereoss kerek), fn, Szentegyed 615
Erőspatak (Ereos patak), fn, Gyerővásárhely 452
— (Erospatak), fn, patak, Oláhfalu 90
erőszakoskodás 409
erőtlenség 299
Érszakácsi l. Szakácsi
Érszentkirály (Erzentkiraly) – Eriu-Sâncrai, 

K-Szoln/Szatmár m, h 619, 864
Érszentkirályi (Erzentkirally, Érzentkirally-i) Já-

nos, egeresi pap (1587) és fel: Török Zsófi a 
616, 619

erszény, fekete bársonyból 625
értékkülönbség, birtokok között 93
— fi zetése 215
—, házak között 215
Erzentkiraly l. Érszentkirály
Erzsébet, Szatmári Gáspár és János anyja 661
—, szolgáló, Kolozsvár 604
—: Puskár Balázsné 436
Erzsébetváros l. Ebesfalva

eskü megújítása 789
eskü, bizonyító 172, 208, 477
— letételének elmulasztása 470
—, oklevelekről 470
esküdt, falusi 83, 96
—, mezővárosi 36, 39, 45, 65, 96, 159, 195, 232, 

312, 387, 390, 437, 494, 520, 622, 669, 746, 
758, 844, 855

—, városi 87, 98, 100, 180, 207, 224, 232, 243, 
248, 262, 271, 315, 324, 396, 442, 447, 466, 
541, 560, 591, 604, 621, 631, 766, 777, 779, 
840

Esküllő (Eoskeoleo) – Așchileu Mare, –Mic, Do-
boka/Kolozs m, h 153. L. még Kisesküllő, 
Nagyesküllő

esküszegés 789
eskütétel 19–20, 58, 115, 207, 246–247, 279, 290, 

398, 401–402, 436, 499, 507, 513, 523, 529, 
545, 549, 555, 786, 857, 862

— elengedése 523
— elmaradása (betegség miatt) 183
—, gyilkosságról 555
—, ítélőmesterek előtt 194
—, servitori 789
eskütételre kijelölt nap 862
Espan l. Ispán
esperes l. csehi
Estván (Estvan) Andrei, jb, bíró, Náprád 233
eszergomi érsek és örökös isp. l. Vásári Miklós
Esztény (Eztyen, Ezten) – Stoiana, Doboka/Ko-

lozs m, h 358, 617, 642, 727, 822, 861
—i Kovácsi Mihály, Nagy Ambrus
—i lkk: Béres Pál és özv: Szász Magdolna
Esztényi (Eztyeny) Antalné Margit 20
esztergomi érsek: Apáti Miklós, Kanizsai János, 

Oláh Miklós, Pálóci György
Etéd (Eted) – Atid, Udvarhely sz/Hargita m, h 835
—i Bácsmegyei Magyar János és fel: Szörcsei 

Katalin
étekfogómester, kir/kir-néi: Ders Márton, Paksi 

János, Perényi István és János, Raholcai 
„Tót” Lőkös, Szécsi Dénes

evet (mókus) kalitka 730
evetbőr (mókusbőr) 625
Ewkerytho l. Ököritó
Ewsy l. Ősi
Eoz l. Ősz cs
Eztana/Eztane l. Sztána
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Ezten/Eztyen l. Esztény
ezüst 216
—, 100 girát nyomó 130
—, granált (fi nomított) 730
ezüst- és aranynemű 516
ezüstbánya l. radnabányai
ezüstnemű 329, 511, 591, 618
— átvétele 97
— hordásának tiltása 589
— osztása 436

F
fa szállítása 49, 401–402
—, kiosztása sorshúzással 111
Fábián (Fabian) Lőrinc, jb, Szava 194
— Lukács, jb, Újbuda 803
—, jb cs, Gerendkeresztúr: András, Balázs, Már-

ton, Mátyás 433
Facho, birtok vélhetően Lengyelország területén 

852–853
fahéj 727, 730
Fahíd (Fahid, Fahyd), Fehér m, elpusztult telepü-

lés Gáldtő közelében 216, 836
—i lk: Kakas János
Fajdos (Faydos) István, jb, Felsőgerend 433
Falk l. Fellak, Oláhfellak
Falkafa (Falkafa), fn, Szentegyed 615
familiáris 5, 518, 570
—, felfegyverzett 810
—, vdi/fdi: Borbély György, Don Pál, Izsó And-

rás, Somogyi Tamás
—, kir/vdi/fdi udv: Barcsai Boldizsár, Boér Ist-

ván, Margai István, Márton János, Oláh And-
rás, Rádai Gergely, Veres Lukács

—, kir udv (Lengyelországban): Bornemisza Já-
nos, Kendi Péter, Sibrik György

—, nemesi rendű 403, 453, 461, 472, 503, 546, 
563–564, 567, 569, 576, 590, 595, 644, 652, 
656, 688, 752, 767, 786, 852

familiárisok kifi zetése 376
famulus 522, 627, 658
Fancsika (Fanchika), Bihar/M, elpusztult telepü-

lés Zsadány és Biharugra között 584
Fara l. Lesina
Faragó (Farago) – Fărăgău, Kolozs/Maros m, h 

559
—i birtokos: Mikó János
—i lkk: Arczol Luca, Bar Teodor

Farkas, jb, Sályi 206
Farkas (Farkas) Máté, jb, Magyarfülpös 559
— Mihály özv, polg, Kolozsvár 324
— Péter, esk polg, Zilah 65
— , Harinai, n cs: Farkas 305; Ferenc 842; István 

842; János 305, 411, 842; másik János 69, 
842; Mihály 842; Miklós 69, 305, 411, 632, 
842; Tamás 842

—, jb cs, Bánd: Balázs, Benedek, János és Má-
tyás 728

Farkas utca (Farkas ucza, vicus Luporum), utca-
név, Kolozsvár 267, 315, 352, 560, 757

farkasbőr 392, 730
Farkaslak (Farkas lak), fn, Gyerővásárhely 452
farmatring 701, 730
Farnas (Farnas, Fornas) – Sfăraş, Kolozs/Szi-

lágy m, h 13–14, 17–18, 23, 86, 108, 158, 
264, 316, 706, 730, 742

—i Veres cs
—i birtokosok: Giczy János, Zichy János
—i lkk: Bácsi Márton, Fejérvári János, Mátyás 

deák, Szakács/Szakácsi János és özv: Márta, 
Tolvaj Ambrus, Tőrös Ferenc, Veres István

Farnasi (Farnassy) János, jb, Sztána 272
farszíj 247
Fatho Opra, jb, Szilkút 84
fatörzsek 535
fátyol 370, 491, 548, 625
—, előruhának való 625
—, gyöngyös 625
Fazakas László, jb, Paptelek 241
— Máté, jb, Válaszút 473
fazék 625
Făgetul Ierii l. Bikal
Făureni l. Kovácsi, Szalakovácsi
Fântânele l. Gyulakuta, Ős
Fântânele-Rus l. Kabalapatak
Feczentelke l. Föczentelke
fedélke (ruhadarab?) 491
fegyverderék 625, 730, 798
fegyverek 625
fegyveres szolgálat, az ország védelmében 387
Fehér (Alba) vm ítélőszéke 49
— jegyzője: Berzi István (1604)
Fehéregyháza (Feyeregyhaz) – Albești – Weiss-

kirch, Fehér/Maros m, h 818, 840
fehérvári isp: Druget János
Feisket l. Fűzkút
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Feiurdeni l. Fejérd
Fejér (Feyer) Gál, jb, Kece 433
— János, n 735
— Mihály, jb, Zsibó 233
— Tamás, n, Újbuda 735
Fejérd (Feyerd) – Feiurdeni, Kolozs m, h 503, 

515
—i birtokosok: Bánffy Farkas, Török János
—i lkk: Béres Márton, Fekete Fülöp, Gúnár Ist-

ván, Hegedűs István, Kis Máté, Miskó Balázs 
özv: Katalin

Fejérdi (Feyerdy, Feierdi), n cs, Sárd: Albert, Er-
zsébet 269; István 269, 481; János 253, 481; 
Magdolna: Hesdáti Mártonné 482, 527, 626; 
Miklós és fel: Nyíresi Anna 132, 256–257, 
269, 481–482, 626; másik Miklós és özv: 
Dancs Katalin 57–58, 481–482, 485, 626

—, Varsolci, n cs: Boldizsár, János és özv: Sándor 
Anna 533

Fejéregyházi (Feyeregyhazy) Balázs, n, Bocskai 
István servitora, Tarcsa 467

Fejervar l. Gyulafehérvár
Fejérvári (Feyerwary, Feyervary) Boldizsár, jb és 

fel: Besán Anna 426. L. még Somogyi/Szi-
lágyi Boldizsár

— Gál (Ghallus Albensis), deák, Gyulafehérvár 
116

— János, jb, Farnas 264
— Józsa/József, polg, Kolozsvár 262, 265–266
—, Somlyói, n cs: András, Tamás deák és fel: Pe-

res Zsófi a 364
fejősállatok 279
fejsze 435, 625
fejváltság 53, 291, 501, 566
fék 701, 730
—, aranyozott 730
—, aranyozott és ezüstözött 247
—, Portáról hozott 730
—, rézbogláros 730
fékagy, fékemlőstől (szügyelőstől) 730
fékemlő szíj 730
Fekete (Fekete) András özv: Erzsébet, jb, Burjá-

nosbuda 197
— Fărcaș és Mihai, jb, Mindszent 264
— Fülöp, jb, Fejérd 503
— Gáspár, jb, Diós 197
— Gheorghe és Ignaţiu, jb, Paptelek 241
— Ioan, jb, Bőly 264

— Lázár és fi a, jb, Nyerce 114
— Lukács, jb, bíró, Kékes 96
— Orbán, jb, Kisesküllő 535
féklánc, ezüst vesszőből font 618
Feldioara l. Földvár
Feldorf l. Fületelke
Feleac l. Fellak, Oláhfellak
Felegregy (Felegregy) – Agrij, Doboka/Szilágy 

m, h 222, 440, 505, 530
Felenyed (Felenyed) – Aiudul de Sus, Fehér m, h 

75, 118–119
felhatalmazás 127
felhérc vasszeg 625
Feljáró (Feljaro), fn, Szentmártonmacskása 515
Fellak (Fellak) – Feleac – Falk, Doboka/B-Naszód 

m, h 681. L. még Oláhfellak
fellebbezés szabályozása 45–49
—, a személyes jelenlét bírósága elé 195, 406, 538
—, a vármegye elé 195, 535
—, a vdi/fdi kúriába 195, 312, 406
—, Kolozsvár esküdtjei elé 262
felmentés per alól 195
Felőr (Fely Eor), azonosíthatatlan település Do-

boka vm területén v. a mai Felőr (Uriu) B-Na-
szód m-ben 440

felperes 50, 52, 57, 59, 61, 64, 119, 177, 195, 208, 
223, 225, 239, 241, 249–250, 264, 405–406, 
439, 477, 513, 515, 519, 529, 535, 545, 549, 
555, 569, 622, 789, 827, 830, 832, 837, 843–
844, 859

Felpestes (Felpestes) – Peștișu Mic, Hunyad m, h 
827

Felseo Balasffalwa l. Felsőbalázsfalva
Felseo Gyehenes l. Felsőgyékényes
Felseo Maczhykas l. Felsőmacskás
Felseo Sereden/Serden l. Felsősereden
Felseo Stwbicha l. Felsőstubica
Felseo Teok l. Felsőtök
Felseo Zochwa l. Felsőszolcsva
Felseofi ged l. Felsőfüged
Felseokaznach l. Felsőkaznacs
Felseowaroswize l. Felsővárosvize
Felső rész/Kendi rész (Felseo rez/Kendi rez), fn, 

birtokrész, Szászzsombor 73, 823
Felsőbalázsfalva (Felseo Balasffalwa) – Blăjenii 

de Sus – Oberblasendorf, Doboka/B-Naszód 
m, h 407, 418, 425, 502, 784

—i Cserényi cs
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Felsőborgó (Feolseo Borgo) – Susenii Bârgăului, 
Doboka/B-Naszód m, h 446

Felsődetrehem l. Mindszent
Felsőfalu (Felseofalw) – Negrești-Oaș, Szatmár 

m, h 490
Felsőfernezely (Felseo Ferneszer) – Firiza, Szat-

már/Máramaros m, h 620. L. még Alsóferne-
zely

Felsőfüged (Felseofi ged) – Ciugudu de Sus, Tor-
da/Fehér m, h 850

Felsőfüld (Felseofewld) – Fildu de Sus, Kolozs/
Szilágy m, h 813

Felsőgerend (Felseo Gerend) – Luncani, Torda/
Kolozs m, h 433. L. még Gerend

—i Szilágyi Balázs
—i birtokosok: Apaffi  Miklós, Baládfi  Borbála, 

Sombori János, Sulyok Ferenc
—i lkk: Boncidai István; Domokos Imre, István, 

másik István, Máté; Fajdos István; Ferenci 
János; Hegedűs Mihály és Miklós; Kis 
György, János, másik János, Mihály, Miklós, 
Tamás, Zsigmond; Lőrinc Benedek; Mócsi 
Anasztázia és István; Nagy Ágoston, István, 
Pál, Simon; Sára Ambrus; Szabó Gáspár, Já-
nos, Mihály és Miklós; Verbőci Bálint

Felsőgezse (Felso Gherse), Gezse – Gheja, Fe-
hér/Maros m, h 309

Felsőgyékényes (Felseo Gyehenes) – Jichișu de 
Sus, B-Szoln/Kolozs m, h 240. L. még Alsó-
gyékényes

Felsőjára (Felseo Jara) – Iara, Torda/Kolozs m, h 
213, 421, 482, 510, 527, 626, 714, 747. L. 
még Alsójára, Jára

—i Hesdáti Márton és özv: Fejérdi Magdolna, 
Lupsai János

—i lkk: Nagy Balázs, Suky András és István
Felsőjárás (Felseo Jaras), fn, Derite 245
Felsőkajanel l. Nagykáján
Felsőkarácsontelke (Felseo Karachontelke) – 

Rusu de Sus, B-Szoln/B-Naszód m, h 446. L. 
még Alsókarácsontelke

Felsőkaznacs (Felseokaznach) – Cosniciu de Sus, 
Kraszna/Szilágy m, h 670

Felsőmacskás (Felseo Maczhykas) – Sânmar-
tin-Măcicaș, Doboka/Kolozs m, h 104. L. 
még Alsómacskás, Felsőszentmártonmacská-
sa, Szentmártonmacskása

Felső-magyarországi (partium regni Hungariae 

superioris) helyettes kapitány: Russel Claudi-
us (1590)

Felsőnádasd (Felseonadasd) – Nădăştia de Sus, 
Hunyad m, h 774

Felsőorbó l. Oláhorbó
Felsőpalicka (Felseopaliczka) – Pleșca, Kraszna/

Szilágy m, h 796. L. még Alsópalicka
felsőruha, bársonyból 701
—, farkasbőrből 392
—, gránátból 392
—, muszka módra csinált 730
—, rókabőrből 392
—, skarlátból 701
—, tafotás 727
Felsősereden (Felseo Sereden) – Şeredeiu, Krasz-

na/Szilágy m, h 30–32, 410, 796. L. még Al-
sósereden

Felsőstubica (Felseo Stwbicha) – Gornja Stubica, 
Zágráb/H, h 314

Felsőszentmártonmacskása (FelseoZentmarton-
machkassa), valószínűleg Szentmártonmacs-
kásával összeolvadt település, Kolozs és Do-
boka/Kolozs m 820. L. még Alsómacskás, 
Felsőmacskás, Szentmártonmacskása

Felsőszolcsva (Felseo Zochwa) – Sălciua de Sus, 
Torda/Fehér m, h 646

Felsőtök (Felsoteok, Felseo Teok) – Tiocu de Sus, 
Doboka/Kolozs m, h 92, 358

—i lk: Móré Tamás
Felsővárosvize (Felseowaraswize, Felseowaros-

wize) – Orăştioara de Sus, Hunyad m, h 70, 
774–775. L. még Alsóvárosvize

Felszer utca (Felzer wtza), utcanév, Gyalu 94
Felța l. Föczentelke
Feltorja (Feltorya) – Turia, Fehér/Kovászna m, h 

210
Felzendorf l. Föczentelke
Fenesi (Fenessy) István, krakkói pap (1586) és 

fel: Balog Katalin 550
— Márton, Borbély János servitora, Kolozsvár 

604
Feoczenthelke l. Föczentelke
Feoldwar l. Földvár
Feolseo Borgo l. Felsőborgó
Feormenyes l. Fürményes
Ferdinánd (I.), magyar és cseh király (1526–

1564), német-római császár (1556–1564) 16, 
36, 43, 197
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Ferenc, polg, szabó, Kolozsvár 235
Ferenc/János (Miklós f), hospes, Visk 4
Ferenc (Ferencz) László, jb, Récse 672
— Mihály, jb, Kisszederjes 559
— Pál, Gyerővásárhely 452
ferences barátok 315
Ferenci (Ferenczy, Ferenczhy) András, jb, bíró, 

Hunyad 28
— Antal, polg, királybíró (1581) és özv, Kolozs-

vár 294, 591, 612, 618
— János, jb, Felsőgerend 433
— Kata, Kolozsvár 763
ferto (mértékegység) 3
Fewge l. Füge
Fewzes l. Füzes
Feyeregyhaz l. Fehéregyháza
Feyerwar/Feyervar l. Gyulafehérvár
fi ági örökösnek nyilvánítás 296
Fiát Jakab, n, Karánsebes 44
Ficsor (Fichor), Mogyorósi, n cs: Boldizsár, Gá-

bor, Mátyás, Péter 410
Ficz István, n, Meregyó 46, 56
Ficze Mihai és fi ai: Perseh Dumitru és Gyula, 

Gyulafalva 15
Fiera (Feyera, Fiera), Krakkói, n cs: Lodovico; 

Virginea: Paruta Niccolo fel 609
Figa l. Füge
Figulo [?] Mihály, bíró, jb, Veresegyháza 96
Fildu de Jos l. Alsófüld
Fildu de Mijloc l. Középfüld
Fildu de Sus l. Felsőfüld
File hegye (File hegye), fn, szőlőhegy, Tasnád 

334
Filea de Jos, -de Sus l. Füle
Filep (Philep) Balázs és Ferenc, jb, Szava 194
—, jb cs, Lóna: Ioan, Marian, Teodor 433
Filep/Hegedős (Philep/Hegedeos) János, Kolozs-

monostor 723
Filetelke l. Fületelke
Filitelnic l. Fületelke
Filpișu Mare l. Magyarfülpös
Filpişu Mic l. Szászfülpös
Filstich Lőrinc, polg, Kolozsvár 436
Finciu l. Újfalu
Firiza l. Felsőfernezely
Firminiș l. Fürményes
fi skális director l. jogügyigazgató
fi úsítás 92

— érvénytelenítése 485
fi úvá fogadás 427
fi zetés törleszése 526
fi zetség, a requisitorok szolgálataiért 727
Fizkwth l. Fűzkút
Floka Petru, n, Pernezi Anna servitora, Krivina 

699
Flore Mihai, jb, Lóna 433
— Nicolae, n 44
Florești l. Föczentelke, Szászfenes
Fodor (Fodor) Fülöp, jb, Nagylak 291
— Györgyné, Zilah 65
— István, n, Kendi Farkas servitora 588
— János, jb, Egerbegy 264
— Kelemen, jb, Földvár 63
—, cs, Gyalu: György 138; Ilona: Vas Mártonné 

152; Margit: Thorda Benedekné 138
Fodorháza (Fodorhaza), Magyarfodorháza – Fo-

dora, Doboka/Kolozs m, h 20, 86, 111, 326, 
498, 535, 594, 637, 719, 755, 828

—i Adorján leánya: Macskási Jánosné Dorottya, 
Balasi cs, Bihari András, Fodorházi cs, Kis 
János, Majádi/Paládi Márton, Nagy Máté és 
Mihály

—i birtokosok: Cseffei János, Pistaki Lukács, Ta-
másfalvi Miklós

—i lkk: Makai Lőrinc, Móré János, Rátoni Balázs 
és Pál

—i udvarház 594
— (Fodorhaza), Oláhfodorháza – Fodora, 

B-Szoln/Szilágy m, h 143, 145
Fodorházi (Fodorhazi) Bertalan, n, Fodorháza 

535
— (Fodorhazy) Lénárd, n, Csomafája 499
fodrocska (gyermek nyakára) 625
fogalmazvány, magyar nyelvű 170
Fogaras (Fogaras, Fagaras) – Făgăraș – Foga-

rasch, Fehér/Brassó m, mv és vár 392, 475, 
537, 559, 655

—i vár praefectusa: Petrichevich Horváth Kozma 
(1583, 1585–1587)

fogház 116, 435
fogoly 243, 488
Fogoly Simion, jb, Náprád 233
fogott bírák 89, 103, 107, 111, 114, 147, 157, 160, 

162, 168, 184, 194, 208, 210, 216–217, 226, 
228, 230, 235, 245, 248, 253, 281, 289, 301–
302, 306, 309, 368, 385, 409, 421, 424, 439, 
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443, 452, 466, 483, 493, 520, 523, 533, 549, 
553, 566, 578–579, 591, 603, 607, 612, 632, 
660, 668, 674, 677, 684, 688, 697, 716, 720, 
729, 735, 755, 757, 770, 776, 779, 797, 810, 
816–817, 819–820, 823, 827, 857

fogság 224, 228, 248, 465, 554, 735, 739, 763, 
789, 856. L. még német/török fogság

fogságból való kiváltás 248, 324, 768
Foia Damian (Folya Demyen), jb, Szentkirály 

625
Foldvar l. Földvár
Foldvary l. Földvári
Folti (Folty) Ferenc, b, Méhes 178
folyó/patak 33, 90, 168, 245, 371, 474, 480, 492, 

652, 725, 854
Forgács (Forgach) János, jb, Topa 193
— (Forgach, Forgaczhy), Gimesi, n cs: Ferenc, 

humanista történetíró, erd kancellár (1571–
1575) 68; Margit: Gyulafi  Lászlóné 130, 233, 
688, 786

forgács lánc 435
Forgácsos (Forgachos) Márk, jb, Topa 193
forint, arany 299, 625, 816, 841, 861
—, lengyel 457, 473
—, magyar aprópénzben számított 39
—, vert arany 41, 688
Fóris (Foris) Ambrus, polg, Bihar 266
— Katalin: Polgár István özv 473
Forró (Forro), n cs, Háporton: Boldizsár és fel: 

Hadrévi Magdolna 238; János 119, 512, 713
Foth Vojla, jb, Bürkös 841
fő- és jószágvesztési ítélet l. ítélet, főbenjáró
főalj (párna) 491, 625
főaljhaj, kékes 727
—, vörös hímzéssel 370
főbíró l. kolozsvári
Föczentelke (Feczentelke, Feoczenthelke) – 

Felța/Florești – Felzendorf, Fehér/Szeben m, 
h 446, 549

főesperes, ugocsai: Bátai Máté (1550). L. még 
kolozsi

főkamarás l. Gyulai Pál
főkancellár, kir: Eberhard
főkapitány, vdi udv: Kamuti Balázs (1580)
—, felső-magyarországi: Kielman von Kielman-

segg, Andreas
főkőtő 491, 548, 625, 701
föld elfoglalása 535, 572

—, gát mellékének nevezett 531
—, közös 535
— terméketlensége 3
—, amelyen erdő sarjad 535
—, amelyen egykor szőlő volt 535
földbér 3
Földes (Fewldes) – Szabolcs/M, h 20
—i György és Pál 20
Földesi (Feoldessy) Erzsébet: Egresi Mihály, 

majd Mugorán János fel 696
Földvár (Feoldwar, Foldvar) – Feldioara, Dobo-

ka/Kolozs m, h 22, 34, 62–63, 579, 819
—i Földvári cs
—i lk: Fodor Kelemen
—i nemesi udvarház 63
Földvári (Feoldwary) Imre, n, Kocsárd 236
— (Feoldwary, Foldvar-i, Foldvari), n cs, Föld-

vár: Anna 62, 64; Borbála: Szengyeli Gáspár 
özv 559; Ferenc 64; Gábor 625; Gáspár 34; 
György és fel: Bogáti Erzsébet 62–64; másik 
György 62, 64; másik György és fel: Almádi 
Borbála 819; István 579; János és fel: Bikli 
Erzsébet, másik János 62, 64; László 22

Frangepán István és János vegliai, zenggi és 
modrusi comesek, Dalmácia és Horvátország 
bánjai 12

Frank Antal, n és fel: Sáfár Katalin, Kide 326
— Benedek, n és özv: Csomafái Anna, Bádok 

770
Fráta (Fratha, Frata) – Frata, Kolozs m, h 23, 82, 

355, 601, 632, 683. L. még Magyarfráta
Frátai (Fratha-i, Fratay, Fratai), Magyarfrátai, 

Frátai, n cs: Gábor 601; Gergely 714; János 
82, 126, 632, 714; Magdolna: Lupsai Antalné 
714; Máté 23; Miklós és fel: Somlyai Zsófi a 
82, 683

Fráter (Frater) Pál, n 500
Frauenbach l. Nagybánya
fringia 678
fringia szablya 625
Fudi (Fwdi) Balázs, n, Péntek 327
Fugad (Sugod) – Ciuguzel, Fehér m, h 50
Fugadi (Sugod-i, Sugodi) Balázs deák, n, ügyvéd 

50, 52
Fuks Raytt, szőlőhegy, Pozsony 150
Fuló (Fulo) Mátyás, n 789
Fundătura l. Jenő
Futaki Demeter, váradi ppk (1345–1372) 4
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Füge (Fyghe, Fewge, Fige) – Figa, B-Szoln/ 
B-Naszód m, h 23, 431, 446, 506, 549

Füged (Fyged) – feltehetően Nagyfügeddel azo-
nosítható település, Heves/M 204

Fügedi (Fygedi) Ciriák, servitor 439
függő 435
—, aranykereszt módra csinált (gyémántokkal) 

678
—, aranyból (zafi rral és rubinttal) 678
—, láncostól 625
függőcske, gemmás 701
fülbevaló (oláh módra) 625
Füle (File) – Filea de Jos, -de Sus, Torda/Kolozs 

m, h 777
—i offi ciális: Tótházi Mihály
Fületelke (Filetelke) – Filitelnic – Feldorf, Kü-

küllő/Maros m, h 268
Fülöp (Philep), Bihar m/M, h 127
fülvájó, csontból 727
Fünfkirchen l. Pécs
fűrész 625
Fürményes (Feormenyes) – Firminiș, K-Szoln/

Szilágy m, h 241
—i birtokos: Spácai Ferenc
—i lk: Koko György
fűthető szoba (kemencés) 472
Füzes (Fewzes, Fywzes, Fyzes) – Strâmba/Stu-

pini, Doboka/Szilágy m, h 23, 130, 161, 851
Füzes berek (Fewzes Berek), fn, Szamosfalva 288
Füzespad (Fewzes pad), fn, Szentegyed 615
Füzestéri (Fewzes teri), fn, Szentegyed 615
Fűzkút (Fyzkuth, Fizkwth) – Sălcuţa – Feisket, 

Doboka/B-Naszód m, h 86, 255, 631, 778
—i lkk: Mihály, Szabó János
Fűző (Fewzeo) György Bonifác és testvére: Kis 

Imre, leánya: Kozma Katalin 306
Fyge, Fyghe l. Füge
Fywzes l. Füzes
Fyzes l. Füzes
Fyzkuth l. Fűzkút

G
Gaald l. Gáld
gabona 818
— kölcsönzése 581
gabonaakó 3
gabonás 818
Gábor deák, Várad 689

Gábor deák l. Kolozsvári Gábor deák dési sóka-
marás

Gábor deák erdeje, fn, Botháza 126
Gacea Toma (Gacha Thamas), jb, Szentkirály 

625
Gacó (Gaczo) János, bíró, jb, Bács 174
Gadba (Gadba), fn, Gyerővásárhely 452
Gadna (Gadna), Abaúj/M, h 309
—i Sári Benedek
Gadóci (Gadoczi) Bálint, n 789
Gál (Gal) Gergely fi a: Mátyás, jb, Zsibó 241
— Imre, jb, Botháza 404
— Kelemen, jb, Sárd 197
— Mihály, b 625
— Mihály, jb, Ördögkeresztúr 535
— Tamás, jb, Bojt 597
Gal Petru és fi a: Ioan, jb, Kece 433
Galac (Galacz) – Galații Bistriței – Heresdorf, 

Doboka/B-Naszód m, h 244, 332, 619
—i Török cs
— (Galocz) – Galaţi, Hunyad m, h 44
—i lkk: Iovan, László Giarko
Galaci (Galaczy) István 290
— Pál, jb, Nagyernye 559
— (Galaczi, Galaczy), n cs: Márta: Bad/Vajda 

Petru özv 539, 545; Tamás és fel: Bádoki 
Márta, Zsófi a: Almási Benedekné 157

Galambfalva (Galambfalwa) – Porumbenii Mari, 
–Mici, Udvarhely sz/Hargita m, h 706

Galaţi l. Galac (Hunyad m)
Galații Bistriței l. Galac (Doboka m)
Gáld (Gald, Gaald, Ghaald) – Galda de Jos, Fe-

hér m, h 50, 52, 119, 195, 216, 286. L. még 
Magyargáld

—i Mindszenti Ferenc
—i lkk: Bácsmegyei Ferenc, Bolta Ambrus és Já-

nos, Csabai Gergely, Kulcsár János, Radicsith 
János

Gáldi (Gald-i) Benedek deák és gyermeke: Bor-
bála 216

— Ferenc deák, n 216
Gáldtő (Galteo, Galtheo) – Galtiu, Fehér m, h 20, 

50, 52, 195, 279, 654, 784, 830
—i Piski András, Potok Gábor
—i lkk: Baki Pál, Bekes János, Horvát Zsigmond, 

Piski János, Potok Bálint, Versendi Imre, 
Vessződi Kelemen
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Gáldtői (Galteowy, Galthewy), n cs, Gáldtő, Pó-
kafalva: Balázs és fel: Bolyai Katalin 666–
667; Ferenc 654; Gergely 195; János és özv: 
(Korpádi) Dorottya 20; Máté és fel: Jankafi  
Magdolna 66, 784; Zsigmond 416, 420, 429, 
432–433, 666–667

Gálfalva (Galfalwa, Galffalwa) – Gănești, Kü-
küllő/Maros m, h 335, 684

Gálfi  (Galffi , Galffy) János, Kocsárdi, nagyobb 
kanc íródeák, Aranyosszék királybírája, vdi 
kamarás/főkomornik (1580), tanácsúr (1580, 
1582) 277, 351, 472, 709, 730–731

— János, Kecset 90
— Mihály és fel: Décsei Anna, Mészkő 103
Galteowy l. Gáldtői
Galtheo l. Gáldtő
Galtiu l. Gáldtő
Ganczaga l. Goncága
Garai (Garai, Gara-i) László, macsói bán (1431–

1441, 1445–1447) 12; Miklós, ifj., nádor és a 
kunok bírája (1402–1433) 8; Pál, kir-néi tár-
nokmester (1334–1353) 4

garas 727, 730
Garázda (Garazda), Sólyomkő, Várad, Zágorhi-

da, n cs: János 453, 817; Kristóf és fel: Maró-
ci Borbála 449, 453, 535, 817

Garda (Garda), n cs: Erzsébet; György és fel: Te-
legdi Erzsébet 500

Gáspár, b, Szentmiklós 84
Gáspár deák, n 86
— deák, bíró (1584), Tasnád 437
— deák l. Debreceni Gáspár deák
Gáspár János, Lukafalva 597
gát 697
Gatalóci Mátyás, pécsi prépost, udvari kanc 

(1434–1437) 12
Gátban (Gatban), fn, Gyerővásárhely 625
Gaurila Firca, jb, Bós 510
Gávai (Gaway) Miklós, n, Sófalva 820
Gavosdia (Gawasdia) – Gavojdia, Szörény/Te-

mes m, h 363
gazdagság 435
gazdálkodás jövedelmei 805
Gădălin l. Kötelend
Gănești l. Gálfalva
Gâmbuț l. Gombuc
Gânţaga l. Goncága
Gârbău l. Magyargorbó, Nagygorbó

Gârbou l. Gorbó (Doboka/Szilágy m)
Gârbova de Sus l. Oláhorbó
Gârbovița l. Kisorbó
Gdansk (Gedanum) – Danzig, L, v 474
—iak felkelése 474
Geaca l. Gyeke
Gebárt (Gebart, Gebarth) János, n, Szucság 249, 

401, 555
Géczi (Geczhy) János, n 170
Gedanum l. Gdansk
Geges (Geges) – Ghinești, Maros sz/m, h 268, 

308
—i Glesán cs
Geletics (Geletych) István deák, polg, Kolozsvár 

196
Gelyén (Gellyen), polg cs, Kolozsvár: Anna: Sza-

niszló Andrásné 602; Imre és fel: Kalácssütő 
Katalin 343, 604

Gembeczly, Báthory István lengyel kir kancellári-
ájának tagja (téves névalak) 574

gémtoll 730
Genci (Genczy) Ilona: Kémeri Jánosné 168
Geoagiu l. Algyógy
Geoch, Geocz l. Göc
Geomal l. Diómál
Georgy l. György
Georgy l. Györgyi
Geozech l. Gezés
Gere/Miháldi (Gere/Mihaldi-i), n cs: István és 

fel: Unkner Márta, János, Miklós 830
Geréb (Gereb) János, n, a, Bethlenfalva 406
— Kelemen, jb, Erked 226
— Miklós, jb, Ercse 559
— Simon, jb, esk, Kékes 96
Gerebenes (Gerebenes, Gerebenies, Gherebe-

nyes), Mezőgerebenes – Grebenișu de Câm-
pie, Torda/Maros sz/m, h 30, 206, 268, 296, 
728, 753

Gereci (Gereczy) Jánosné: Szabó Sára 192
Gerend (Gerend), Aranyosgerend – Luncani, Tor-

da/Kolozs m, h 164, 425, 433, 544, 612, 666–
667, 841, 847–850

gerendely (malom része) elkészítése 371
Gerendi (Gerend-i, Gerendi), n cs, Gerend: Anna 

372; Erzsébet: Cserényi István özv 425; má-
sik Erzsébet: Apafi  Gergelyné 164, 847, 849; 
György 371–372, 847, 849–850; másik 
György 372, 847–850; István 372; Jakab 164, 
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371–372, 847, 849–850; János 164, 264, 
371–372, 433, 544, 612, 841, 848–850; Kata-
lin: Kálnai Andrásné 850; Klára: Pestesi Pé-
terné 666; László 164, 849; Márta: Erdélyi 
Miklós özv 330; Márton 372; másik Márton 
és fel: Dorottya 185, 229; Mihály 559; Mik-
lós (I) 164, 371–372, 847–850; Miklós (II) 
371–372, 848; Miklós (III) 848; Miklós (IV) 
848; Miklós (V) 848; Pál 164, 371–372, 847–
850; Péter (I) 164, 371–372, 425, 847–850; 
Péter (II) 371–372; Péter (III) 848; másik Pé-
ter (IV) 666; Sámson 848; Sára: Szőcs Jakab, 
majd Kolozsvári Lőrinc deák fel 185, 228, 
738; Zsófi a: Sombori Gergelyné 371–372; 
Zsuzsanna 372

Gerendkeresztúr (Gerendkereztwr, Gerend Ke-
reztwr) – Grindeni, Torda/Maros m, h 433, 
666–667, 850. L. még Keresztúr

—i birtokosok: Baládfi  Borbála, Sombori János
—i lkk: Ábrahám Balázs, Bálint, Illés, István, 

Márton, Pál; Elek Antal, Bálint, György; Fá-
bián András, Balázs, Márton, Mátyás; Jakó 
Gáspár; Jakab; Kovács János, Mócsi Simon, 
Nagy Ambrus, Pozsga Jakab; Szép Demeter, 
István, Márton, Mihály, Péter

Gerendszentkirály (Gerendzentkiraly), Gyéres-
szentkirály – Ghiriş-Sâncraiu, Aranyosgyé-
resbe olvadt település, Torda/Kolozs m 850. 
L. még Szentkirály

Gereofi  l. Gyerőfi 
Gereomonostor l. Gyerőmonostor
Geres l. Gyéres
gerezna (állatbőr) 727, 730
Gergely, jb 541
—, polg, szűcs, Kolozsvár 331
Gergely deák l. Somlyai Szentegyedi Gergely
Gergelyfája (Gergelfaya, Gergelyfaya) – Ungurei 

– Gergischdorf, Fehér m, h 431, 646
Gerla (Gerla) – Gherla, B-Szoln/Kolozs m, h 755
—i offi ciális: Bodó Máté (1589)
Gerlestei (Gerlestey), n cs: Miklós és fel: Macs-

kási Fruzsina, Sára: Ombozi Miklósné 830
Gernyeszeg (Gernyezeg) – Gornești, Torda/Ma-

ros m, h és várkastély 478, 559
—i várkastély 559
Gerő (Gerew) Zsófi a: Patai Lőrinc özv 707
Gerovasarhely l. Gyerővásárhely
Gersten Ferenc, jb, Erked 226

Gespräng l. Spring
Geszt (Gezth) – Bihar/M, h 20
—i Gergely, n 20
Gesztes (Geztes, Geztestelke), Kraszna/Szilágy 

m, prédium Somály környékén 114, 326, 483, 
485

Gesztrágy (Geztragy, Geztraagh) – Straja, Ko-
lozs m, h 57–59, 418, 831

—i lk: Rác Gergely
—i udvarház 418
Gesztrágyi (Geztragy) Margit: Nagy Gergelyné 

57
Getha[…] Dumitru, jb, Bábony 451
Gezés (Geozech), Alsógezés – Ghijasa de Jos – 

Unter-Gesäss, Fehér/Szeben m, h 431
Gezse l. Alsógezse, Felsőgezse
Geztes/Geztestelke l. Gesztestelke
Geztragy/Geztraagh l. Gesztrágy
Ghaald l. Gáld
Gheja l. Alsógezse, Felsőgezse
Gheorghe Doja l. Lukafalva
Gheorghieni l. Györgyfalva
Gherebenyes l. Gerebenes
Gherla l. Gerla
Gherla l. Újvár (Szamosújvár)
Ghijasa de Jos l. Gezés
Ghinești l. Geges
Ghiolț l. Göc
Ghirbom l. Birbó
Ghiriş-Sâncraiu l. Szentkirály
Ghirolt l. Girolt
Gholopy l. Golopi
Ghyereofi  l. Gyerőfi 
Ghyrothy l. Girolti
Gialakuthi l. Gyalakúti
Gialakwth l. Gyulakuta
Giczy (Gyczy, Gechy), Farnasi, n cs: Anna: Bodor 

Mihályné 772; Farkas 731, 733, 742–743, 
772; Ferenc 733, 742–743, 772; János, váradi 
kap, Erdély kormányzója (1585–1588) 108, 
158, 264, 584, 623, 659, 709, 730–731, 733, 
742–744, 772; Katalin: Gyulai Pálné 731, 
733, 743–744; Kristóf 731, 733, 742–744, 
772; Lénárd 772; Péter 731, 733, 742–744, 
772

Gilău l. Gyalu
Ginsdorf l. Báni
Giomal l. Diómál
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gira 527
Girișu de Criș l. Gyéres
Girolt (Gyroth, Girot) – Ghirolt, B-Szoln/Kolozs 

m, h 82, 162, 335, 539
—i Girolti cs, Vajda Péter
Girolti (Gyrothi, Gyrothy), Girolti, Szopori, n cs: 

Albert 82, 149, 162; Balázs (másként Eszté-
nyi) 540; Bálint 149, 157, 431; Benedek 82, 
149, 162, 540, 681, és fel: Tarnóci Krisztina 
491, 548, 677; István 92; János, Kolozs vm 
szolgabírája (1578) 82–83, 162–163, 178, 
540, 632, és fel: Sulyok Katalin 681; Klára: 
Székely Péterné 540; Margit: Horvát Mátyás-
né 540

Giula l. Gyula
Giulafeyervar l. Gyulafehérvár
Giulești l. Gyulafalva
Giuluș l. Gyulas
Glesán (Glesan), Gegesi, n cs: Katalin: Mihályfi  

Jánosné, Miklós 268, 308
Glob (Glob), Kiskirálymező – Globu Craiovei, 

Szörény/Krassó-Szörény m, h 44
Glodeni l. Sárpatak
Glód (Glod) – Glod, Hunyad m, h 135
Gogán (Gogan) – Gogan – Gogeschdorf, Kükül-

lő/Maros m, h 446, 506, 549. L. még Váralja 
(Gogánváralja)

Gogánváralja l. Váralja
Gogeschdorf l. Gogán
Golopi (Gholopy) Farkas, n és fel: Bogáti Erzsé-

bet 62–64
gomb, aranyozott 488
—, ezüstből 678
Gombuc (Gomboch), Gombostelke – Gâmbuț, 

Fehér/Maros m, h 163
Gonca (Goncza), kenéz, Kissármás 172
Goncága (Ganczaga) – Gânţaga, Hunyad m, h 44
Gonda Imre, jb, Ilye 559
gondozás 308, 376, 392, 688
gondviselő (curator) 196, 364, 454, 630, 682, 

700, 733, 743
— kijelölése 364, 367, 635, 693
gonosztevők rejtegetése, nemesek házában 312
Gorbo l. Magyargorbó
Gorbó (Gorbo), Csákigorbó – Gârbou, Dobo-

ka/B-Szoln/Szilágy m, h 569–570
Gorbói (Gorbo-i) Jakab deák, n és fel: Oláh Anna, 

Oláhgorbó 720

Goreni l. Széplak
Gorica (Goricza) – Gorica, H, v 586
Gornești l. Gernyeszeg
Gornja Stubica l. Felsőstubica
gostyán 730
—, selejtes 678
Goț Oprian (Gocz Oprian), jb, Szentkirály 625
Göc (Geoch, Geocz) – Ghiolț, Doboka/Kolozs m, 

h 338, 418
—i Göci János, Székely Barabás
Göci (Geochy) János, n, Göc 338
Göcs (Geoch) Boldizsár és özv: Varga Orsolya, jb 

346
—, polg cs, Kolozsvár: Borbély (Barbitonsor) Pál 

és özv: Borbála; Pál 759
Gödel (Geodel) Bartholomeus fi a: Johann, jb, Al-

sópéntek 691
Gödör (Geodeor), fn, árok, Korpád 369
Gömör (Geomeor) vm alisp: Bakos János (1590)
Gönczi (Geonczy) András, jb és özv: Lantos Er-

zsébet, Kolozsmonostor 568
Görbed (Georbed) Borbála: Szilágyszegi Jánosné 

645
Görgény (Georgen) – Gurghiu, Torda/Maros m, h 

és vár 90
—i tiszttartó: Tárcai János
Görög (Georeog) Tamás, b, Kisszederjes/Szen-

gyel 559
— Tamás, n, Vécs 402
Grânari l. Moha
Grebenișu de Câmpie l. Gerebenes
Greff/Szabó (Greff/Sartor) Márton, polg, Kolozs-

vár 750
Grind Cristur l. Keresztúr
Grindeni l. Gerendkeresztúr/Keresztúr
Grodnó (Grodna), L, v és vár 574
Grosseidau l. Ida
Grossenyed l. Enyed
Grosswardein l. Várad
Groza, jb, Topa 193
Grozan, jb, Bós 510
Grubendorf l. Csávás
Gruz (Grwz), polg cs, Kolozsvár: Péter és özv: 

Júlia; ifjabb Péter 676
Gubahaj (Gwbahay), fn, Radnabánya 804
gubernátor l. Giczy János
Gugendorf l. Gogán
Gúnár (Gunar) István, jb, Fejérd 503
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Gura Arieșului l. Vajdaszeg
Gurzo (Gwrszo), jb, Szentmihálytelke 193
Guszár (Gwzar), Bihar/M, elpuszult település 

Váncsod közelében 20, 584
Gutenstein (Gwttestan), v, A 620

GY
Gyalakúti (Gialakuthi) György, n 69
gyalázkodás 499, 529
Gyalo l. Gyalu
gyalogok hadnagya, lengyel királyé: Károlyi Ist-

ván (1581)
Gyalu (Gyalu, Gyalw, Geloa) – Gilău, Kolozs m, 

mv és vár 94, 101, 132, 137–138, 150–152, 
174, 189, 212, 277, 286, 339–340, 434–435, 
489, 523, 552, 625, 652, 654, 709, 725, 730–
731, 733, 735, 739, 742–744

— elöljárósága 94
—i bíró: Huszár György (1578), Kádár Boldizsár 

(1579), Molnár Ferenc (1578 előtt)
—i lkk: Adorján Kis Péter, Bakos János, Bálint 

deák, Bed Simon, Csoma Márton és özv: 
Márta, Fodor György és leánya: Thorda Be-
nedekné Margit, Gyalui István pap és özv: 
Orsolya, Huszár György, Ilona: Vid mester 
fel, Ispán Máté, Kádár Boldizsár, Kis Deme-
ter és özv: Márta, Kozárvári Mátyás, Körös-
fői Gergely, Körtvélyes Ferenc, Miklós Ger-
gely, Molnár Ferenc, Nádasi Ferenc, Nagy 
Márton, Pap István, Sike Mihály, Süke István 
és Gál, Szakács Bálint, Székely Imre, Szigeti 
György és fel: Istvánfi  Judit, Tegez Antal, 
Torda Benedek és fel: Fodor Margit majd 
(Vistai) Orsolya, Torda Ferenc és Zsigmond, 
Torda Ilona: Vid mester fel, Tóth Benedek, 
Török Jakab, Vas Ferenc, Vas Márton és fel: 
Fodor Ilona, Veress Mihály és özv: Zsófi a

—i pap: Gyalui István (1577 előtt), Toronyai 
Máté (1589)

—i komornyik: Nagy Ferenc
—i zsoldos katona 286, 340
—i utcanevek: Felszer utca, Szamos utca
—i vár gyalogkapitánya: Károlyi István
—i — praefectusa: Almási Albert (1589), Kozár-

vári Mátyás (1585), Nagylaki Mátyás (1587 
előtt), Pernezi Pál (1580)

—i — számtartója: Vas Ambrus (1581–1582)
—i — várnagya: Balog Barabás (1579)

—i — tárháza 709, 730–731
Gyalui István, pap, és özv: Orsolya, Gyalu 94
—i Menyhért deák, n 132, 212
gyám 62, 64, 104, 146, 196, 204, 216, 249, 289, 

385, 552, 579, 605, 624, 626, 636, 647, 672, 
750

— kijelölése 331, 445, 450, 495, 536, 562, 571, 
686

— —, annak akarata ellenére 417
—, végrendeleti 217, 277, 454, 630, 709
gyámság 57, 62–64, 185, 218, 290, 368, 447–448, 

535, 588, 623, 681, 781, 846
Gyarmati (Gyarmathy, Gyarmathi) Gergely deák, 

Sárdi, kamarás (1590), aranybeváltó (1590) 
856

— Imre deák és özv: Besán Anna, polg, Kolozs-
vár 224, 271, 426

Gyeke (Gyeke) – Geaca, Doboka/Kolozs m, h 66, 
322, 441, 496, 631, 657

gyengélkedés 645
gyepű 615
Gyepűmezeje (Gyepw mezeie), fn, Oláhfalu 90
Gyepűpataka (Gyepwpataka), fn, patak, Oláhfalu 

90
Gyepűsfar (Gyepws far), fn, Boncnyíres 269
Gyereomonostor l. Gyerőmonostor
Gyéres (Geres), Aranyosgyéres – Câmpia Turzii, 

Torda/Kolozs m, h 433, 573, 634
—i birtokosok: Báthory Elek, Lázár András, Sze-

mere Zsigmond
—i lkk: Aranyas Balázs, Kis Vas Gergely, Sándor 

Gergely, Töki János
—i udvarház 573
— (Gyres) – Girișu de Criș, Bihar m, h 772
—i udvarház 772
Gyéresszentkirály l. Gerendszentkirály, Szentki-

rály
gyermekek (árvák) kiadása 63
— eltartása 590
gyermekkor 249
gyermekruházat 625
gyermektelenség 378, 410, 511, 811
Gyerő réti (Gereo reti), fn, Gyerővásárhely 452
Gyerőfi  (Gereoffy, Gereoffi , Gerofy), Gyerővásár-

helyi, Inaktelki, Szamosfalvi, n cs: András 
93, 122–123, 127, 139, 167, 214, 234, 259–
260, 462–463, 625; Anna 139; Borbála: Alsó-
szentmihályfalvi/Szentmihályfalvi Péter deák, 
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majd Suselity/Horvát Miklós fel 259, 264, 
463, 468, 623–625; Farkas 468, 625; Ferenc 
és jegyese: Kabos Sára 127, 139, 167, 260, 
362, 439, 452, 625; Gáspár, fdi servitor 82, 
93, 288, 468, 579, 624, 682; György 122–
123, és fel: Melith Erzsébet 289; István és 
özv: Móré Sára 442, 452, 577, 642, 663; Ja-
kab és fel: Bolta Katalin 216; János 260, 
272–273, 452, 462, 468, 579, 625, 682, 702, 
és fel: Malichkowski Borbála 690; László 
682; Magdolna: Csegezi Máténé 216, 479; id. 
Mihály és fel: Bethlen Anna 93, 167, 186, 
234, 362, 625; ifj. Mihály 127, 139, 167, 171, 
186, 260, 272–273, 288, 339–340, 380, 462–
464, 663; Pál 289; Zsófi a 167, 234

—, Kiskapusi, Magyarkiskapusi, n cs: János és 
fel: Kabos Fruzsina 289, 452, 503, 577, 625, 
682, 788; Mihály 273, 452, 577, 596, 625

Gyerőmonostor (Gereomonostra, Gereomonos-
tor, Gyeromonostora) – Mănăstireni, Kolozs 
m, h 13–14, 20, 38, 56, 109–110, 175, 195, 
203, 245, 253, 256–257, 260, 307, 335, 362, 
375, 409, 439, 462–464, 468, 511, 612, 625, 
629, 640, 663, 682, 684–685, 700, 718, 735, 
755, 779, 784, 788, 791–793, 814–815, 820, 
829, 860, 863

—i Kabos cs, Kemény cs, Radó cs
—i lkk: Ambrus Lőrinc, Kabos Barabás, Kis Já-

nos Máté, Kovács Gergely, Novák András 
özv: Anna, Novák Máté

—i fn: Agyagverem, Bokláncs kútja, Borsószer, 
Búzásberek, Kiskövesd, Lénárt kútja, Tosa, 
Vajdaszeg, Vásármező

—i udvarház 815
Gyerővásárhely (Gereowasarhely, Gerovasar-

hely, Gyerovasarhely) – Dumbrava, Kolozs 
m, h 234, 259–260, 439, 462, 468, 579, 624–
625, 663, 682, 690, 702. L. még Vásárhely

—i lkk: Balázs Imre és Mihály, Barla Gáspár, 
Boldizsár Antal, Egyed Albertné, Ferenc Pál, 
György, Kálmán Péter, Kaló Demeter, Kis 
Bálint Benedek, Kis György, Kovács Kele-
men, Péntek András, Sas Péter, Sipos Pál, 
Szekercés Balázs

—i fn: Bányabérc, Bik fő, Borsos pad, Botár ol-
dala, Botos völgy, Botos völgy feje, Ceke, 
Csergős kútfő, Csiplő árka, Daróc patakába, 
Dűlőben, Egeres/Egres liget, Erőspatak, Far-

kaslak, Gadba/Gátba, Gyerő réti, Gyímes 
bükk, Gyopáros domb, Hályogos oldal, Hasz-
nos, Hosszúbükk, Hosszú bükkfejen, Hosszú 
bükk széle, Hosszútéri, Hugyóbérc, Józsik-
mál teteje, Kapzsi rét, Kép alatt, Kevereg, 
Kopár domb, Kósa földe, Kőfelett, Kőkosár, 
Kőlyuk, Körtvélyes völgy, Köveshegy, Köz-
liget, Labar völgye, Lókert, Makai ösvény, 
Makai út, Mocsárkút, Nádaskút völgye, Nádé 
kútja, Nádék, Nádék csereje, Nagyliget, 
Nagymező, Nyárló, Oláhpad, Pányiki ös-
vény, Pap réti, Porgolát, Porgolát Kevereg, 
Rövid föld, Sásló, Sötét völgy, Szakácsföld, 
Szépliget, Szilos, Szőlőmál, Tó bérce, Tó 
bükk, Tógát, Vágottba, Vágott út, Vékás 
bükk, Veres agyagos

—i udvarház 623, 625
Gyertyános (Gyertianos, Gyortianos) – Cărpiniș, 

Hunyad m, h 511, 774–775
— (Gyortianos) – Vălișoara, Torda/Fehér m, h 

646
gyertya 727
gyertyaoltás 763
gyertyatartó 130, 625, 730
gyilkosság l. emberölés
gyilkossági kísérlet 810
Gyímes bükk (Gimes bik), fn, Gyerővásárhely 

625
gyolcs 625, 727
gyomláló vas 625
Gyopáros domb (Gioparos domb), fn, Gyerővá-

sárhely 452
gyömbér 730
gyöngyök 701
gyöngyrózsák 625
Győr (Jaurinum), Győr m/M, v 12
—i ppk l. Kálmán, Kőszegi Miklós, Molnári Ke-

lemen
György, b, Gyerővásárhely 452
— deák 818
— deák és özv: Besán Anna, polg, Kolozsvár 

224, 271, 426
— deák l. Szentiványi György kolozsmonostori 

requisitor
— szerémi (kői) ppk (1313–1333) 3
— (Georgy) Antal és Lőrinc, jb, Páncélcseh 276
— Bálint, jb 83
— Mihály és Pál 534
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— Tamás, jb, Szászzsombor 73
Györgydeák (Georgydeak) [?] Mátyás, n és fel: 

Kajtár Ilona 617
Györgyfalva (Georgfalwa, Georgyfalwa, Gyorgy-

falva) – Gheorghieni, Kolozs m, h 72, 134, 
359, 400, 408, 524, 579, 683–684, 718, 792, 
829, 838, 862

—i Kabos cs, Vajda István, Wass György
—i lk: Szabó Menyhért
—i udvarház 862
—i pap: Somkeréki Péter 712
Györgyfalvi (Georgifalwi, Georgyfalvy) Máté, 

esk polg, Kolozsmonostor 232
— Zsigmond, n, vdi ember 249
Györgyi (Georgy) – Ďurďošík, Abaúj vm/Szl 518
— (Georgy) Pál, Györgyi, n 518
Gyortianos l. Gyertyános
Gyres l. Gyéres
Gyrot/Gyroth l. Girolt
gyújtogatás 3
Gyula (Gywla, Gyula) – Giula, Doboka/Kolozs 

m, h 66, 221, 407, 445, 593, 630
—i Valkai cs
Gyulafalva (Gyulafalua) – Giulești, Máramaros 

m, h 15
—i lkk: Ficze Mihai és fi ai: Perseh Dumitru és 

Gyula
Gyulafehérvár (Alba Iulia, Alba Transsilvaniae, 

Feyerwar, Giulafeyervar) – Alba Iulia – 
Weissenburg/Karlsburg, Fehér m, v és vár 31, 
46–49, 56–57, 61, 91, 94, 182, 195, 205, 250, 
312, 341, 406, 413, 446, 477–479, 488, 492, 
494, 510, 607, 654, 656, 692, 695, 730, 747, 
749, 765, 785, 790, 795, 809, 856, 862

—i lkk: Szabó István és fel: Pécsi Anna
—i kanonokház 413
—i kanonoki templom 413
—i káptalan l. erdélyi káptalan
—i püspökség l. erdélyi püspökség
—i hiteleshely requisitorai/levélkeresői: Balásfi  

János (1588–1598), Lippai Péter (1585–
1602), Pápai Imre (1579–1584)

— — requisitorai (oklevélkiadóként) 118–119, 
585, 724, 773, 818, 830

—i udvarbírók: Cseffei János (1579), Bartakovith 
Horvát János (1590), Tamásfalvi Miklós 
(1585)

Gyulafi  (Gyulaffy, Gywlafy), Rátóti, n cs: András, 
Erzsébet, Fruzsina, György 130; István 130, 
225, 233, 360, 403, 457, 688, és özv: Thurzó 
Orsolya 771, 786; László (mh 1579), tihanyi 
és veszprémi kap, tanácsúr, erd főkap haláláig 
és fel: Forgács Margit 130, 161, 180, 183, 
225, 232–233, 360, 403, 688, 786, 851; másik 
László 130, 360, 403, 688, 786, 851; Lestár 
130

Gyulai (Gywlai, Gywlay, Julensis) János, n, 
aranyműves és fel: Balásfi  Erzsébet, Kolozs-
vár 215

— János, n, harmincados (1578), Szamosfalva 
139, 214, 259, 339

— János, polg, Kolozsvár 347
— Tamás, Almádi Gáspár servitora és fel: Sulyok 

Anna 244
— Tamás deák, polg, n, Kolozsvár 320–321, 722
—, Gyulai, n cs: Ferenc, Mihály és özv: Sombori 

Borbála 445, 630
—, Abafáji, Felsőjárai, n cs: János 745, 809; Pál, 

Padovában tanult történetíró, alkancellár, fő-
kamarás (1589), 1592-ben Báthory Zsigmond 
kivégezteti 730, 744, 809, és fel: Giczy Kata-
lin 731, 733, 743, 745

Gyulakuta (Gialakwth) – Fântânele, Maros sz/m, 
h 268

Gyulas (Gywlas) – Giuluș, Küküllő/Maros m, h 
335

Gyulatelke (Gywlatelke) – Coasta, Doboka/Ko-
lozs m, h 833

—i fn: Nagy barátok tava
Gyurász (Gywraz) Jakab, jb, Hadrév 433
Gyurat (Gywrat) György, esk polg, Zilah 65
Gyurosity (Gywrossith) András és János, n, Foga-

ras vár familiárisai 590
Gywla l. Gyula
Gywlatelke l. Gyulatelke
gyümölcs szedése 255
gyümölcsfák kivágása 264
gyümölcsöskert 168, 194, 226, 532
gyűjtés 206
gyűrű 392
—, aranyból 130, 353, 370, 435, 491, 730
—, címerköves 625
—, ezüstből 659
—, gyémántos 376, 678, 701
—, kámeás (gamahos) 625, 678
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—, karneolos 625
—, kézfogásos 370
—, kígyós 625
—, pecsétes 678
—, rubintos 370, 625, 678, 701
—, smaragdos 370, 625, 678, 701
—, trébeles 370
—, türkizes 370
—, zafi ros 625, 678, 701
—, zománcos 548, 625, 678

H
háborús jog 69
hacuka, bársonyból 491, 548, 701, 730
—, dupla-tafotából 370
Haczaki (Haczaky) János, n és fel: Besán Fruzsi-

na 353–354
— (Haczogy) Lajos, b, Ohábica 44
— (Haczaky), n cs, Szentegyed: Ferenc, György 

332
— (Haczaki, Haczhoky), Sárdi, n cs: Anna: Sza-

kács Imre özv 510; Lajos 58, 197, 625; Már-
ton és fel: (Budai) Nagy Katalin 57–59, 61, 
182, 197, 729, 758, 831; Miklós 729, 758, 
831; Zsigmond, Zsófi a: Sövényfalvi Jánosné 
729, 758, 831

Haczo l. Harcó
had vonulása, a Barcaságban 197
Hadad (Hadad) – Hodod, K-Szoln/Szilágy m, h 

és vár 470, 551, 789
—i praefectus: Kopácsi Ferenc (1586)
—i vár hűtlen igazgatása 789
—i vár jövedelmei 789
Hadadnádasd (Hadad Nadasd) – Nadișu Hodo-

dului, K-Szoln/Szilágy m, h 297
—i lkk: Erdő cs: Erzsébet: Huszár Ferencné, 

György, Miklós, Péter; Huszár Ferenc és fel, 
Kasza Balázs és fel: Ilona, Nagy Mihály és 
fel: Ilona

hadbavonulás német sereg ellen 652
hadbíró 789
hadi felszerelés 652
— szolgálat, Magyarországon 375
hadiszék 789
hadjárat, a moszkvaiak ellen 295
hadkötelezettség 195, 574
Hadrév (Hadrew) – Hădăreni, Torda/Maros m, h 

238, 433, 791

—i birtokosok: Boldoci István, Décsei András, 
Sáfár Pál

—i lkk: Buzogány György, Gyurász Jakab, Só-
lyom István

Hadrévi (Hadrewi) Lőrinc, b, Oláhdellő 84
— (Hadrew-i, Hadrewy), Hadrévi, Mészkői, n cs: 

András, Antal, Bálint, Demeter, Lőrinc, Mag-
dolna: Forró Boldizsárné, Pál 238

Hagymási (Hagymassy), Berekszói, n cs: Kristóf, 
tanácsúr, Huszt vár kapitánya, az ország ge-
nerálisa, váradi főkap, K-Szoln vm isp 353; 
Sára: Mikola Farkasné 442, 459, 590

Hajósi (Hajossy) Ferenc deák, n, ügyvéd 64
Hajtás szőlő (Haytas zeoleo), fn, szőlőhegy, Tas-

nád 334
Halábor (Halabor) – Hrabarovo, Bereg/U, h 69
Halábori (Halabor-i) Pál, n 69
halak 194
halakkal teli vizek 804
halastó 66, 194, 294, 407, 442, 479, 753, 794, 

814, 833
— adásvétele 294, 697, 705
— birtoklása, zálogjogon 187
— feltöltése 194, 467
— gátja 705
— gátjának építése 698, 833
— halakkal való telepítése 756, 833
— hasznának elosztása 728, 833
— javítása 407, 728, 805, 833
— karbantartása 187
— zálogosítása 428
halastóhely 66, 756
Halász (Halaz) Lukács özv, és fi ai: Jakab és Ger-

gely, jb, Egerbegy 433
— Zakariás fel: Szabó Anna 192
halászóhely 103, 794
Haller (Haller), Hallerkői, n cs: Ferenc 818; Gá-

bor 427, 506, 585, 602, 604, 607, 818, 840; 
Mihály 427, 585, 607, 818; Péter és fel: Ke-
mény Katalin 427, 585, 818, 840

Haller cs. lt. 818
Hallerkő (Hallerkeo) – Hallerstein/N, h 427, 506, 

585, 602, 604, 607, 818, 840
Halmádi (Halmadi) Mihály, n, a széki sókamara 

praefectusa (1581) 301–302
Halmágyi (Halmagy) Mihály deák, n 392
Hályogos oldal (Halyogos oldal), fn, Gyerővásár-

hely 452



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei358

hám 625, 730
Hamari (Hamary) Ferenc, jb, Kolozsmonostor 

568
hamis vád, házastársak között 116
Hamvai (Hamvay) János és fel: Cserényi Anna 

144, 146
Handorff l. Hondorf
handzsár 130, 701
Háporton (Haporton, Haporthon) – Hopârta, Fe-

hér m, h 119, 512, 713
—i Forró János
Haraklyán (Haroklyan, Haroklian) – Hereclean, 

K-Szoln/Szilágy m, h 672, 768–769, 784
Haraklyáni (Haroklyany), n cs: István és özv: 

Szele Orsolya 410; László, a váradi vár ud-
varbírója (1571) és fel: Cserényi Luca 66, 
784; másik László és fel: Radó Klára, Pál 640

háramlás, Kolozsvár városára 100
Harangi (Harangy) János 789
Harangláb (Haranglab) – Hărănglab, Küküllő/

Maros m, h 210, 335, 473, 684, 839
Haranglábi (Haranglabi) Zsófi a: Várfalvi Ger-

gelyné 643
harci eszközök 731, 743–744
Harcó (Haczo, Hoczo) – Hărțău, Maros sz/m, h 

313, 798, 838
—i lkk: Horvát Máté, Sebestyén Pál, Váraljai 

Miklós
Hari (Hary) – Heria, Fehér m, h 379
—i Nagy János
Hari (Hary) Gergely, n 60
— Ilona: Torockai Miklósné 646
Harina (Harinna, Harinnya) – Herina – Mönchs-

dorf/Münzdorf, Doboka/B-Naszód m, h 69, 
305, 411, 632, 842

—i Farkas cs
harmadrész, anyai (tertialitas materna) 100, 196, 

235, 343, 447, 550, 599, 687, 748, 807, 811
Hármaskönyv (Tripartitum) l. Decretum
harmincad 625
harmincadmentesség 736, 765
harmincadosok: Gyulai János, Kakas András, 

Kalmár Mihály, Tarcsai Pál, Tutozy Pál, Zók 
Péter

Haroklian l. Haraklyán
Harsichi János fel: Safarith Katalin 314
Hasas tó (Hasas to), fn, halastó, Szava 194
hascsikarás 206, 264

Hasongarth l. Házsongárd
Hasznos (Haznos), fn, Gyerővásárhely 625
hatalmaskodás 226, 290, 331, 405, 409, 421, 477, 

565, 572
határ felosztása, ítélőmester által 716
— használata, fi zettség ellenében 390
— —, törvénytelen 90
— kiigazítása 194, 632, 716
— kimérése kötéllel 90
— megállapítása 89, 239, 241, 409
határjárás 1–2, 35, 90, 225, 716, 855
határjelek állítása 89–90, 241, 716
határleírás 241, 572
határvita 90, 815
Határpataka (Hatarpataka), fn, Magyarrőd 342
Hathi Mihály 789
hatósági ember, alvajdai 10–11
—, királyi 13–14, 22–23, 31, 51–52, 64
—, vajdai 78, 96, 174, 178, 233, 241, 249, 264, 

435, 559, 823
Hattyaspataka, patak, fn, Zsuk 2
Hatvan (Hattwan), Érhatvan – Hotoan, K-Szoln/

Szatmár m, h 798
Hatvani (Hattwani) Pál, Hatvan 798
Havasalföld (partes Transalpinae) 5
Havasi (Hawassy) Simion, jb, Újbuda 803
ház adásvétele 141, 195, 271, 313, 321, 325, 405, 

413, 444, 472, 489, 501, 550, 591, 599–600, 
617, 658, 725, 757, 790, 794

— adományozása 254, 413, 479, 725, 804
—, allodialis 562, 699, 728
— átengedése 235, 249, 318, 421–422, 638, 707
—, atyai 110, 304, 318, 347, 455, 628, 740, 802, 

807
— becsértéke 235
— befedése szalmával 264
— bővítése 480
— cseréje 215, 750
— elfoglalása 249, 421–422
— elidegenítése 316, 750
— elvétele jobbágytól 245
—, emeletes 472
— építése 190, 195, 245, 325, 508, 516, 805, 827
—, fából épült 561–562
—, falusi 93, 104, 114, 126, 157, 168, 171, 193–

194, 197, 205–206, 245, 272, 311, 383, 404, 
421–423, 480, 515–516, 527, 539, 543, 554, 
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586, 597, 614–615, 625, 640–642, 671, 703, 
742, 788, 798, 846, 863

— felosztása 249, 318
— háramlása 725
— inskribálása 515
— kieszközlése 249
— kiváltságolása 91, 94
—, kőből épült 34, 66, 190, 224, 264, 320–321, 

413, 472, 479, 561–562, 634, 669, 707, 750–
751, 757, 790, 794, 802, 804, 806–807

—, korábban egyháziaké 658
—, lakatlan 597, 642
— leégése 249
— lefoglalása, zálogként 212, 320
— lerohanása 248, 337
—, lófői 313
— megszerzése, adósság fejében 757
— mentesítése 55, 195, 205, 304, 312, 671
—, mentesített l. mentesített ház
—, mezővárosi 55, 91, 94, 119, 195, 304, 312, 

316, 334, 399, 405, 437, 451, 479, 489, 561–
562, 652, 656, 658, 707, 725, 804

— nemesítése 195, 312
—, osztatlan 249
— örökül hagyása 267, 352
—, ősi 331
—, peres 78, 249
—, puszta 93, 157, 171, 197, 313
—, Sukyéknak nevezett 751
— szerzése 331, 707
—, újonnan épített 126
—, városi 124, 141, 183, 190, 215, 229, 235, 243, 

248, 267, 271, 318, 324–325, 331, 347, 352, 
354, 370, 376, 392–393, 413, 436, 441, 444, 
455, 501, 527, 532, 538, 541, 550, 556–557, 
560, 585, 599, 604, 633, 701, 734, 738, 750, 
812

— zálogosítása 190, 224, 324, 532, 561, 863
házasság 74, 152, 267, 438, 777
— költségei 419
házassághoz való atyai jóváhagyás 427
házasságtörés 735, 739
házastársi hűség, fogság idején tanúsított 427
házastársi szeretet 511, 775
házhely, nemesi 798
házi ékességek 289, 329, 334, 585, 612
házi eszközök 216, 229, 318, 392, 612, 688, 731
házrész 455

— adásvétele 740, 751, 802
— háramlása 802
— kifi zetése, készpénzben 347
— visszaváltása 249
Házsongárd (Hasongarth), fn, hegy, Kolozsvár 

105
Hădăreni l. Hadrév
Hărțău l. Harcó
Hășdate l. Hesdát
Heasfalwa l. Héjasfalva
Heder [?] (Czekanan f), villicus, Huszt 4
Héderfája (Hederfaya) – Idrifaia – Ederholz, Kü-

küllő/Maros m, h 69, 275–276, 291
Hédervári (Hederwar-i), n cs: Dezső, kir-néi ud-

varbíró (1323–1330), soproni isp (1326–
1330) 3; Gergely (helyesen György), lovász-
mester (1430–1435) 12; János, győri ppk 
(1386–1415) 8

Hefft Katalin: Varga (Nagyszentmihályi) Meny-
hért deák özv 346

Hegedűs (Hegedews, Hegedeos) Albert, jb és leá-
nya: Márton Mártonné Ágnes 541

— Gáspár, jb, Szamosfalva 273, 340
— István, jb, Fejérd 503
— Márk és fel: Margit, Kolozsvár 87
— Mihály és Miklós, jb, Felsőgerend 433
Hegy útja (Hegy wta), fn, szőlőhelgy, Várad 391
Hegyeshalom (Hegyeshalm), hegy, fn, Zsuk 2
hegyestőr 434–435, 625, 701, 730
—, capás 130
—, ezüstözött 130, 730
—, ezüstös és aranyozott 618
Héjasfalva (Heasfalwa) – Vânători – Teufelsdorf, 

Fehér/Maros m, h 818
Héjasfalvi (Heasfalwy) Pál, n 818
Hena Petru, b, Alsószilvás 44
Hencz (Hencz), Újbudai, n cs: János 60; Tamás 

60, 649, 674; Zsigmond 60
Henczel (Henczel) Balázs, polg, Kolozsvár/

Nagybánya 306, 600
Henci (Henczy) Péter, jb, Ajton 776
Hendrik Gergely, jb, Lóna 174
Henig l. Henningfalva
Henke (Henke), n cs, Györgyfalva: Antal 144, 

146; Ferenc 838; Ilona: Bornemisza Bene-
dekné 144, 146; Kristóf, Márta: Somlyai Ist-
ván deák fel 683; Pál 838
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Henke rész (Henke resz), birtokrész, Györgyfalva 
72, 359, 400, 408

Henningfalva (Hennygfalwa) – Henig – Henning-
dorf, Fehér m, h 431

Henrik veszprémi ppk (1323–1333) 3
Hentheler Péter, Dés 707
Herberstein (Herberstein), A, h 760–761
Herbersteini (Herberstein-i, Hermerstan) Felizi-

an, Gutenstein liberbárója, császári tanácsos, 
a nagybányai és kapniki bányák praefectusa 
(1587), bányavállalkozó 620, 760–761

Herceg (Herczeg) Gáspár, polg, helyettes főbíró 
(1589) és fel: Klára, Kolozsvár 243, 541, 721, 
726–727

— György és Pál, n, Alőr 423
— (Herczheg), jb cs, Debren: Benedek, György, 

István, László, Mihály és Miklós 241
Herceg/Balsa (Herczeg/Balsa), n cs, Alőr: (Balsa) 

György és fel: Martics Ilona, Miklós, Pál 331
Hereclean l. Haraklyán
Herencsényi (Herenczeni, Herenczhyeny), n cs, 

Zágor: Mihály 210; Petronella: Tarnóczi Pé-
ter, majd Barcsai Boldizsár fel 491, 548, 677

Herepe (Herpelye) – Herepeia, Hunyad m, h 819
Heresdorf l. Galac
Herghelia l. Ménes
Heria l. Hari
Herina l. Harina
Herman Peter özv: Sophie, jb, Újfalu 846
Hermannstadt l. Szeben
Hermerstan l. Herberstein
hernác-palást 701
Herpa (Herpan), Bihar m, elpusztult település 

Sarkadkeresztúr közelében 20, 812
—i János, Balázs és Bene 20
Herpelye l. Herepe
Hersel (Herssel) Ferenc, Brassó 436
— Lukács, polg, Kolozsvár 436
Hesdát (Hesdat) – Hășdate, Doboka/Kolozs m, h 

162
—i Pán János
Hesdát pataka (Hesdat pataka), fn, patak, Indal/

Kékbükk 220, 565
Hesdáti (Hesdati), n cs, Felsőjárai: Erzsébet: Ke-

mény Lászlóné 527; Márton és fel: Fejérdi 
Magdolna 482, 527, 626

hetivásár 195
heveder 730

híd 750
— építése 312
— karbantartása 217
Híd utca (Hyd wcza, Hiducza), utcanév, Kolozs-

vár 320–321, 600, 750
Hídalmás (Hydalmas, Hidalmas) – Hida, Dobo-

ka/Szilágy m, h 133, 155, 191, 222, 505, 530, 
535, 821

—i Kántor cs
Hidegfalu (Hydegfalw) l. Ohába
Híd-kapu (portam pontis), Kolozsvár 532
hídverés 474
Hímvaró (Hymwarro) Erzsébet, Tasnád 437
hintó 625
Hirser Martin, polg, Kolozsvár 105
hírvitel 266
hitbér 589, 815
— kiadása 171, 577, 637, 683
— lekötése 274
— és jegyajándék 63
— — felkínálása 64
— — kiadása 62, 861
hiteleshelyi kiküldött, erdélyi káptalané 2
—, kolozsmonostori konventé 11, 14, 23
—, váradhegyfoki káptalané 32
hitelezők 738
— kielégítése 267
— követelései 815
hiúzmál 701
Hobai (Hobay) István, jb, Bojt 597
Hobicavárhely l. Ohábica
Hobiţa-Grădişte l. Ohábica
Hoczo l. Harcó
Hodgya (Hodgia) – Hoghia, Udvarhely sz/Har-

gita m, h 406
Hodgyai (Hodgia-i) János, n, ügyvéd 406
Hodod l. Hadad
Hodos Matia, jb, Mindszent 264
Hodosi (Hodossy) Gáspár, b, Benedekfalva 233
— (Hodossy), Sámsoni, n cs: Gáspár, Miklós 821
Hoffman György, a szepesi kamara tanácsosa 

(1590) 789
Hofmarkt l. Udvarhely
Hogendorf l. Hondorf
Hoghia l. Hodgya
Hogra Ioan és Opra, jb, Lóna 433
Hója (Hoya), fn, szőlőhegy, Kolozsmonostor 

568, 759, 801
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hold (földmérték) 245, 269, 281, 342, 380, 433, 
625, 794

holdkorós és tébolyodott jobbágy 248
Hollómezei Bota Turkul 695
Hollómező (Hollomezeo) – Măgoaja, B-Szoln/

Kolozs m, h 695
—i Botha János
—i vajdai tisztség 695
Hollósfő (Hollosfeo), fn, Méra 438
homlokelő 370, 625
homlokravaló 548
Homonna (Homonna) – Humenné, Zemplén/Szl, 

mv 27, 33
Homoród (Homorod) – Homorod, Hunyad m, h 

135
Homoródszentpál l. Szentpál
Hondorf (Handorff) – Viișoara – Hogendorf, Kü-

küllő/Maros m, h 446
Hont vm isp: Oláh Miklós (1559-től)
Hopârta l. Háporton
Hordó (Hordo), fn, Botháza 126
hordó bélyegző 625
hordó, boros 212, 226, 229, 232
—, hatvanasnál nem kisebb 491
Hordós kútfő (Hordos kwtfeo), fn, Szucság 281
Horgasföld (Horgas feold), fn, Szentegyed 615
Horhi (Horh), elpusztult település Felsőnyék kö-

zelében, Tolna/M 130
Horhi (Horhy) András, n 130
Horlacea l. Jákótelke
Horvát (Horwat, Horwatt, Horwathi), Kraszna-

horvát – Horoatu Crasnei, Kraszna/Szilágy 
m, h 31, 286, 399, 796

—i Peres cs
Horvát (Horvath, Horwat, Horwath) András és 

János, n 403
— Anna: Mindszenti Ferenc özv 370
— Anna: Balog Ferenc özv 559
— Gáspár, n 865
— Gergely, Jászapáti 112
— György, Goricai, n 586
— Imre, n, nagyobb kanc íródeák (1577, 1580) és 

fel: Cementes Katalin, Kolozsvár 82, 254, 
488, 806–807

— János, n, Szilágyudvarhely 299
— János, n és fel: Ispán Zsuzsanna, Kalotaszent-

király 477
— János l. Bartakovith Horvát János

— Katalin: Kőrösi Jánosné 686
— László, n és fel: Dorottya, Diós 197
— Lőrinc, n, Kide 184
— Máté, Harcó 313
— Menyhért, n, Dicsőszentmárton 210, 548
— Miklós, n 360
— Miklós és fi a: István, polg, Dés 746
— Miklós, n és fel: Gyerőfi  Borbála 463
— Simon, n, Tompaháza 50, 52
—, Szentmártonmacskási, n cs: Gáspár, Báthory 

András fam 515–516, 521–522; György 515–
516; János és özv: Macskási Ilona 438, 515–
516, 521, 621; Miklós 515–516

—, Gáldtői, Szentkirályi, n cs: Mihály, másik Mi-
hály 251, 279; Zsigmond, kir ember 50–52

—, Magyarpatai, n cs: Borbála: Sárvári Mihályné 
563, 712; István 60; Mihály és fel: Sarló 
Anna 563–564, 575–576, 649, 712

—, Keszüi, n cs: Mátyás, Kolozs vm alszolgabíró 
(1586) és fel: Girolti Margit, Mihály 540

—, n cs, Bősháza: András, Pál 300
—, n cs: Anna, Mátyás és fel: Czompó Klára 704
—, n cs l. Petrichevich Horváth cs
Horvát/Deák (Horwath alias Litterati) Mihály, 

jb, Magyarpeterd 779
Horvát/Kocsis (Horwath/Kwchis) Péter, jb, Ko-

lozsvár 779
Horvát/Tyukovity (Horwat Tywkowitt), Petropol-

jei, n cs: Erzsébet: Nagy Benedekné, Ferenc 
523, 552

Horvátország (Croatia) 497
hospes 3, 4, 12
Hosszú (Hozzw), polg cs, Kolozsvár: Gergely 

215; István 750; Jakab 447; János 750, 863; 
Márton 780

— (Hozzu, Hoszu), vajda cs, Kisnyíres: Péter 26; 
Tamás 26–27, 33

Hosszú bükk széle (Hozzw bik zelin), fn, Gyerő-
vásárhely 452

Hosszú Bükkfejen (Hozzw Bikfeyen), fn, Gyerő-
vásárhely 625

Hosszú bükk (Hozzw bik), fn, Gyerővásárhely 
625

Hosszúaszó (Hozzuazo, Hozzwaza) – Valea 
Lungă – Langenthal, Küküllő/Fehér m, h 84, 
522, 567

Hosszúaszói (Hozzuazai, Hozzwazay, Hoz-
zwazo-i), n cs, Hosszúaszó: Anna: Lugasi 
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Máté özv 756; Ferenc 385, 522; másik Fe-
renc, Horvát Gáspár servitora 385, 522; Gás-
pár 756; István 522; Mihály 84, 549, 567, 839

Hosszúliget (Hozzwliget), Szúliget – Sulighete, 
Hunyad m, h 361, 827

Hosszúmező (Hoszumezeo) – Câmpulung/Câm-
pulung la Tisa, Máramaros m, h 3–5, 8, 12

— (Hozzumezeo) – Câmpia, Kraszna/Szilágy m, 
h 230

—i lk: Mocsok/Gogis György
Hosszúrév l. Restolc
Hosszútelke (Hozzutelke) – Doștat – Thorstadt, 

Fehér m, h 53, 293
Hosszútelki (Hozzwtelky, Hozzutelki, Hoszwtel-

ky), Botházi, Frátai, n cs: Boldizsár 53, 355, 
367; Borbála 355–356, 710; Ferenc és fel: 
Pándi Magdolna 53, 355–356, 710; István 
82–83, 126, 355–357, 367, 378, 694, és fel: 
Szilágyszegi Anna 645; Péter 355–357, 367

Hosszútéri (Hozzwteri), fn, Gyerővásárhely 625
Hotoan l. Hatvan
Hoz Lőrinc, polg, Kolozsvár 447
hozzájárulás, ház eladásához 790
Hozzuazo l. Hosszúaszó
Hozzumezeo l. Hosszúmező
Hozzutelke l. Hosszútelke
Hozzutelki/Hozzwtelky l. Hosszútelki
Hozzwaza l. Hosszúaszó
Hölgy (Heolgy), jb cs, Egerbegy: Bálint, Gergely 

özv: Erzsébet, István, Miklós 433
Hrabarovo l. Halábor
Hrabovec l. Rabóc
Huedin l. Bánffyhunyad, Hunyad
Hugyai (Hugyay) Mátyás, polg, Debrecen 267
Hugyóbérc (Hwgio bercz), fn, Gyerővásárhely 

452
Huják (Huyak, Hwyak) Bálint és Imre, jb, Szu-

cság 174, 249
Hunyad (Hunyad), Vajdahunyad – Hunedoara – 

Hannedeng, Hunyad m, mv és vár 44
—i vár porkolábja: Nandra János (1560)
— (Hunyad, Hwnyad), Bánffyhunyad – Huedin, 

Bihar/Kolozs m, mv 21, 28, 39, 596, 625, 
663, 841, 852–853

—i lkk: Balogh Ferenc, Ferenci András, Somogyi 
Menyhért, Szabó Benedek, Varga Pál

—i bírák és sáfárok 28
—i harmincados: Zók Péter (1587, 1589)

Hunyad (Huniad) vm alisp: Boldogfalvi Miklós 
(1560)

— jegyzője: Pestényi Mihály (1579)
Hunyadi (Hwnnyadinus) Demeter, a kolozsvári 

egyház papja (1589) 721
Huraj (Hwray), fn, Szentegyed 615
hurcolás, ló farkához kötve 789
Hurez-Poiniță l. Bagolyfalva
Huszár (Huzar, Hwzar) András, n, Kide 401
— Ferenc és fel: Erdő Erzsébet, jb, Hadadnádasd 

297
— György, bíró, Gyalu 138, 152
huszárkapocs (aranyozott ezüst) 618
Huszt (Huzth, Huszth, Hwzt) – Huszt, Márama-

ros/U, h és vár 3–5, 8, 12, 35, 353, 500
—i villicus: Heder [?] (Czekanan f), Nagy (Mag-

nus) Benedek
—i lkk: László villicus, Nagy (Magnus) Benedek
—i várkap: Hagymási Kristóf, Lónyai Albert 

(1585)
—i praefectus: Szalai Benedek (1551)
hűtlenség 197, 237, 309

I
Iablaniţa l. Jablanica
Iacobeni l. Jákos, Szentjakab
Ianca l. Jankafalva
Ianoșda l. Jánosd
Iara l. Alsójára, Felsőjára, Jára
Ibașfalău l. Ebesfalva
Ibrányi (Ibrany) Ferenc, n és özv: Lónyai Kriszti-

na 500
Icland l. Ikland
Iclod l. Iklód
Ida (Ida) – Viile Tecii – Grosseidau, Kolozs/B-Na-

szód m, mv 305, 411
idézés 625, 862
—, a kir/vdi/fdi ítélőszékre 62–64, 111–112, 119, 

157, 195, 421, 539, 556, 560, 820, 823, 829, 
836

—, a kir személyes jelenlét elé 32
—, a konvent elé 649
—, törvénybe 331
— visszavonása 829
Idrifaia l. Héderfája
Iernut l. Radnót
Ifjú (Iffi u, Iffi w) Salatiel, n, polg és özv: Zán Mar-

git, Kolozsvár 377, 393–394, 454
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Ifjú/Forster (Iffyw/Forster), n, polg cs, Beszterce, 
Radnabánya: Martin, Wolfgang 804

igásállat 279
igazbecsű 269
ígéret visszavonása 739
—, birtokok visszaváltására 264
—, jobbágy felszabadítására 741
Igrice (Igriczhy) – Igrița, B-Szoln/Kolozs m, h 

143, 145
Ígyártó/Ötvös (Igiarto, Igiarto Eottwes), n, polg 

cs, Kolozsvár: György, Kolozsvár procurato-
ra 297; Mihály, esk polg, fdi cementes (1581 
körül), aranykamarás (1585, 1589), helyettes 
királybíró (1589) 325, 495, 689, 726–727, 
766; Sára: Bácsi Jánosné 495

Ikland (Ikland) – Icland, Torda/Maros m, h 23, 
431

Iklód (Iklod) – Iclod, Doboka/Kolozs m, h 240, 
270, 589, 601, 640, 665, 808

—i Toldalagi Ferenc
—i lkk: Kerekes János, Szabó Demeter és Gáspár
—i udvarház 240
Iklódszentiván (Iklodzentiwan), B-Szoln/Kolozs 

m, elpusztult település Iklód közelében 270, 
331–332

—i Dráva János
iktatás birtokba l. birtokba iktatás
— érvényesnek nyilvánítása 656
Ilia l. Illye, Ilyefalva
Ilioara l. Ilye
Ilișua l. Ilosva
Illés, kalmár 232
Ilmanowski (Ilmanuoski) Kristóf, jegyző a len-

gyel kir kancellárián (1585) 526
Ilona: Bogdán/Szabó János, majd Szabó András 

fel 659
— asszony és fi a: János 97
—, Jánki Borbély István, majd Tótországi Bor-

bély István özv, Kolozsvár 100
Ilosva (Ilosva) – Ilișua, Kraszna/Szilágy m, h 

230, 368, 383, 637, 662
—i Zemlényi cs
—i lk: Kovács Pál
—i fn: István László szőlője
— (Iloswa) – Ilișua, B-Szoln/B-Naszód m, h 842
Ilosvai (Ilosway) Miklós, n, Ilosva 368
Ilye (Illye, Illyefalwa) – Ilioara, Torda/Maros m, h 

185, 228–229, 559

—i Csuka János és fel: Dorottya, Perecseni cs
—i birtokosok: Gerendi Mihály, Toldalagi János
—i lkk: Gonda Imre, Székely István
Illye (Illye), Marosillye – Ilia, Hunyad m, h 592
Illyés (Illyes), n cs, Csomafája: Gáspár, Pál 111
Illyési/Illyés (Illyes, Illyessy), Kidei, Szentmár-

tonmacskási, n cs: Erzsébet 820; Gáspár, ko-
lozsi sókamarás (1585, 1588–1589) 207, 498, 
697, 704–705, 719, 749, 828; György és fel: 
Macskási Ágnes, másik György 820; János 
401; Katalin 820; Lőrinc 207, 818; Márton 
498, 697, 704–705; Tamás 820

Imre, n, Szilvás 83
Imre deák, esk polg, Kolozs 390
Imre deák l. Gyarmati Imre deák
Imrefi  (Imreffy) János, Szerdahelyi, tanácsúr és 

kancellár 130, 457, 851
Inaktelke (Inaktelke) – Inucu, Kolozs m, h 93, 

129, 139, 186, 214, 234, 259–260, 288–289, 
362, 442, 463–464, 625, 663

—i Gyerőfi  cs
—i lkk: Deák Máté és Mihály; Derse Bertalan, 

Kálmán András, István, Pál és Tamás; Katona 
Tamásné, Kisdeák András, Máté Mihály, 
Nagydeák András

—i udvarház 129, 234, 259, 625
Ináncsi (Inachy), Kisbudaki, n cs: Margit: Nagy 

Péterné; Mihály 636
inas 436
—, szabómesternél 741
inasi esztendők lejárta 389
Incsel (Inchel) – Ciuleni, Kolozs m, h 252–253, 

319, 335
Indal (Indal) – Deleni, Torda/Kolozs m, h 66, 

220, 502, 643, 784
—i lk: Rod János
—i fn: Hesdát pataka
Indali (Indali, Indaly) Dorottya: Lukács deák, 

Sarlai Benedek, majd Panka Pál özv, n, Ko-
lozsvár 228–229

indoklás, magyar nyelvű írásban benyújtott (per-
ben) 830

indokolatlan kereset vétke 816
ing, cinadofból 727
ingóság 44, 151, 208, 229, 247, 274, 290, 292, 

318, 353, 507, 511, 523, 612, 688, 728, 798
— átadása 229, 329, 370, 391, 395, 491, 548, 

618, 682, 726–727, 730–731, 734, 744
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— átengedése 216, 505
— átvételének megtagadása 610
— becsüjére küldött polgárok 625
— eltulajdonítása 385
— erőszakos elvitele 628
— felosztása 346, 743
—, gyámként kezelt 216
—, Kolozsváron őrzött 441, 734
— lefoglalása 609
— örökbe hagyása 130
— számbavétele 709
— vásárlása 851
— védelme 742
—, végrendelet nélkül hátrahagyott 743–744
ingváll 370, 491, 548, 625
—, arany varással/aranyozott 701
—, cinadofból 625
—, gyolcsból 727
inskripciós összeg átadása 733, 744
instrukció, servitornak 789
intés 243
Inucu l. Inaktelke
inventarium 612, 623, 625, 678, 701, 726, 730, 

734, 789
— átadása 279
— átírása 370
— bemutatása 370
—, magyar nyelvű 370, 625, 678, 701, 727, 730
Iovan (Jovan), jb, Galac 44
Ipchia Albert, jb, Báld 559
Ipp (Ipp) – Ip, Kraszna/Szilágy m, h 195, 361, 

542, 606, 660, 670
—i Borsoló János
Ippi (Ipi) Borbála: Kemény Mátyásné 792
Ippi rész (Ipi rez), birtokrész Ippen, Széken és 

Márkosfalván 361
Irinyi (Irini, Iriny), n cs: Erzsébet: Somlyai István 

deák fel 683; Ferenc és özv: Báthory Borbála 
241

íródeák, kisebb kancelláriai/vdi ítélőszéki: Ádá-
mosi [Márton], Dési Márton, Ernyei György, 
Patai Máté, Radnóti János, Torockai [And-
rás], Vadai Dániel, Vas Imre, Vásárhelyi Bá-
lint, Vásárhelyi György, Zoltai János

—, nagyobb kancelláriai: Balásfi  János, Horvát 
Imre, Szatmárnémeti István, Tordai Kelemen, 
Vásárhelyi György, Zilahi János, Zsámbok-
réti Pál

Irsai (Irssay) Imre, n, Jára 559
Irsey Imre és fel: Tályai Katalin, n 282
irtvány 3, 194, 255, 480, 535, 818
Isaac l. Izsák
iskola l. kolozsvári, székelyvásárhelyi
— alapítása 48
Iso Lőrinc, n, Begécs 20
Ispán (Espan, Ispan) Antal, n, Szászfülpös 62
— Máté, n, Gyalu 489
— Péter/Sebestyén, jb, Szászzsombor 73
— (Espan), n cs, Botháza: Boldizsár és fel: Dé-

csei Borbála; Ilona 639
—, Kalotaszentkirályi, n cs: Boldizsár 171; Gás-

pár 46, 128, 171, 186, 260, 272, 339, 367, 
378, 694; István és fel: Szénási Klára 834; 
Péter 171, 477, 499; Szilveszter és özv: Ol-
csárdi Borbála 477; Zsuzsanna: Horvát Já-
nosné 477

ispán l. B-Szoln, Doboka, Kolozs, K-Szoln, 
Kraszna, Torda, Turóc vm

Ispánmező (Ispanmezeo) – Spermezeu, B-Szoln/ 
B-Naszód m, h 842

ispotály l. kolozsvári Szent Erzsébet
ispotálymester l. kolozsvári ispotálymester
István, n, Valkó 10
— erdélyi ppk l. Upori István
— lovászmester l. Lackfi  István
— nyitrai ppk l. Szigeti (Frankói) István
István úr, Kolozsvár 856
— deák, n, Bocskai István servitora, Székelyhíd 

656
István (Istwan) László szőlője, fn, Ilosva 368
Istvánfi  (Istwanffi ) Judit 735
iszák 625
iszákosság 798
Iszlai (Izlay) Mihály, jb 87
Itália (Italia) 521–522
ítélet (zsinati), válóperben 74
ítélet 195, 862
—, főbenjáró 147, 168, 248, 409, 421, 439, 539, 

739, 789
— kérése 232
—, tizedfi zetésről 52
— végrehajtása 82–84, 233
—, végrehajtatlanul maradt 82
— végrehajtásának megakadályozása 226, 421
ítéletlevél 50, 52, 57, 59, 61, 65, 69, 82, 119, 177, 

195, 207, 223, 225–226, 239, 250, 264, 267, 
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396, 398, 401, 405–406, 416, 429, 433, 478, 
483, 499, 507, 513, 519–520, 523, 535, 545, 
555, 559, 791, 859, 862

— bemutatása 52, 82
— érvénytelenítése 810
— kézhezvétele 810
— kiállításának díja 56, 810
— kihirdetése, anyanyelven 83–84
— végrehajtásának elmulasztása 396
ítélkezés, hadiszéken 789
ítélőmester 50, 52, 57, 59–61, 64, 82, 194–195, 

208, 290, 368, 406, 430, 716, 830. L. még 
Borsoló János (1586–1588), Csombordi 
Máté, Dobszai István (1578–1579), Mekcsei 
László (1563), Radvánci Márton (1582–
1583, 1586–1587), Sárpataki Márton (1673), 
Szalánkeményi Albert, Szigeti Pál (1568–
1570), Wesselényi Miklós (1570–1571, 
1576–1577, 1579–1581)

ítélőszék (tábla), kir/vdi/fdi 45, 50, 52, 56–57, 59, 
61, 64, 82, 103, 111, 115, 195, 207–208, 210, 
226, 278, 304, 378, 406, 436, 439, 470, 477, 
516, 518, 520, 523, 539, 553, 556, 560, 569, 
846

—, mezővárosi 622
—, váradi váré 566
—, vármegyei 60, 226, 378, 439, 518, 553, 649, 

846, 857, 862
—, kir/vdi/fdi íródeákjai l. íródeák, kisebb kan-

celláriai
—, vdi/fdi elnöke 830
ítélőszéki (kir/vdi/fdi) ülnökök 50, 52, 57, 59, 61, 

64, 82, 195, 406, 830. L. még Cserényi Mi-
hály (1590), Kakas István (1589), Kálnoki 
Bálint (1590), Székely Illés (1577), Szénás 
Péter (1584), Teke Ferenc (1584), Valkai 
András (1582, 1586)

Ittul Merra, jb, Detrehem 264
Iuriu de Câmpie l. Őr
Iván (Iwan) Tamás, n, Herpa 20
Ivánfalva (Iwanfalwa), Torda/Kolozs m, elpusz-

tult település Alsójára közelében 643
Izabella magyar királyné (1519–1559), I. (Szapo-

lyai) János király özv, János Zsigmond anyja 
11, 45, 48, 163, 699

Izsák (Isak) Zsigmond, n 625
— (Isaac), n cs, Váradja: Márk és fel: Nagy Anna 

160

Izsó (Iso) András, n, Báthory Zsigmond familiári-
sa 653–654

Iztrigi l. Sztrigyi
Izvoarele l. Bedelő
Izvoru Crișului l. Körösfő

J
Jablanica (Jablonicza, Jablonicz) – Iablaniţa, 

Szörény/Krassó-Szörény m, h 44
Jagelló Anna (1523–1596), Lengyelország ki-

rálynéja, Báthory István fel 852
Jakab, jb, Gerendkeresztúr 433
—, szerémi püspök (1419–1457) 12
Jakab (Jacab) György és Lőrinc, jb, Szentkatolna 

535
— Péter, jb, Botháza 126
Jakabfalva l. Jákos
Jakabfi  (Jakabffy, Jakabfy), Kusalyi, Nagymoni, 

n cs: Ambrus 350, 369; Ferenc, László 350; 
Móric 350, 369, 467, 470

Jakcsi (Jakchy, Jakchi, Jakczhy), Kusalyi, n cs: 
Anna: Báthory Elekné 303; Boldizsár és fel: 
Révai Anna 165, 233, 239, 303, 341, 349–
350, 470, 800; Katalin: Parlagi Györgyné 
303, 487; Mihály 303, 551; Zsuzsanna 303, 
349–350, 470

Jákos (Jakos), vélhetően Jakabfalva – Jakesdorf 
– Iacobeni, Nagysink sz/Szeben m, h 810

—i lk: Nizner/Takács Márton
Jakó (Jako) Gáspár, jb, Gerendkeresztúr 433
Jakó Zsigmond (1916–2008), történetkutató 7, 11
Jákótelke (Jacotelke, Jakotelke) – Horlacea, Ko-

lozs m, h 9–11, 375, 815
Jámbor (Jambor) Mihai, jb, Jára 559
Jankafalva (Jankafalwa) – Ianca, Bihar m, h 656
—i fn: Máléhegy, Nagyhegy
Jankafi  (Jankaffy, Jankaffi ), n cs: Katalin 778; 

Magdolna: Szilvási András, majd Gáldtői 
Máté fel 66, 502, 784; Miklós és fel: Valkai 
Luca 66; Orsolya: Vitéz Gáborné 778

Jankatelke (Jankatelki), fn, Szentegyed 615
Jánki (Janky dictus) Borbély (Barbely) István, 

polg és özv: Ilona, Kolozsvár 100
Jankó (Janko) Balázs, n 506
János (I.), Szapolyai János (1487–1540), erd vd 

és székely isp (1510–1526), magyar király 
(1526–1540) 30–32, 159, 197, 836
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János (II.), János Zsigmond, választott magyar 
király (1540–1571) 42, 45, 47–52, 55–59, 
61–64, 66, 68, 79, 90, 163, 165, 195, 210, 
237, 278, 335, 413, 699

—, b, Bord 84
—, esztergomi érsek l. Kanizsai János
—, győri ppk l. Hédervári János
—, kir-néi étekfogómester l. Paksi János
—, macsói bán l. Alsáni János
—, nádor l. Druget János
—, servitor 454
—, tárnokmester l. Babonics János
— deák 376
— deák, Kolozsvár 856
János Mihai, jb, Paptelek 241
Jánosd (Janosd) – Ianoșda, Bihar m, h 20, 295, 

449, 584
—i Bálint és Pál, n 20
Jánosi (Janossy) Gáspár, jb, Bősháza 300
Jára (Jara) – Iara, Torda/Kolozs m, h 559. L. még 

Alsójára, Felsőjára
—i Irsai Imre, Somogyi János
—i birtokosok: Székely István, Toldalagi János
—i lkk: Jambor Mihai, Moldovas Petru
Jászapáti (Jaszapathy), Jászság/M, h 112
—i Horvát Gergely
Jászberény (Jazberin) – Jászság/M, h 273
Jászberényi (Jazbereny) Orbán, n és fel: Melith 

Erzsébet 289
Jászberényi Galos (Jazberin-i Galos, Jazberini 

Galos) Orbán, n 272–273
Jaurinum l. Győr
Jazberin l. Jászberény
Jegenye (Jegenye) – Leghia, Kolozs m, h 315
jegyajándék visszaszolgáltatása 362
jegyes 525
jegyruha 527. L. még hitbér és jegyajándék
jegyzék, borokról 625
—, hadi szerszámokról 625
—, ingóságokról 434, 618. L. még inventarium
—, jobbágyokról készült 452
—, magyar nyelvű 452, 615, 618
—, oklevelekről 625
—, szántóföldekről 452
jegyzet 350
—, kancelláriai 12, 52, 61, 64, 82, 378, 446
—, lapszéli 162, 365, 460, 462–463, 497, 508, 

516, 559, 595, 610, 640, 777, 819

—, oklevél hátlapján 43, 46, 56
—, oklevél kiállításának díjáról 460
jegyző l. Fehér, Hunyad, Kolozs vm; Dés, Ko-

lozsvár
—, ítélőszéki/kancelláriai l. íródeák
Jenő (Jeneo) – Fundătura, Doboka/Kolozs m, h 

66, 208, 492, 504, 543, 567, 589, 613–614, 
774

—i Dobokai cs, Nyújtodi István és özv: Vitéz Er-
zsébet

—i lkk: Keresztúri András, Kis Bak István, Kis 
Miklós, Nagy Bak István

jezsuiták, Kolozsváron 315, 352, 354
Jibou l. Zsibó
Jichișu de Jos l. Alsógyékényes
Jichișu de Sus l. Felsőgyékényes
Jimbor l. Szászzsombor
Jimbor/Jimborul Mare l. Zsombor
Jina l. Sinna
Jó (Jo, Joo) Gergely, jb, Magyarrőd 342
— János, kir titkár (1585) 490
— János, jb, Szentegyed 615
— László, n, Kozmatelke 62
— Lukács, esk polg, Kolozsmonostor 232
jó szomszédság 777
Jobbágy (Jobbagy, Jobagy) István, n, Túr 612, 

618, 628, 700
jobbágy 58, 80, 162, 220, 226, 237, 245, 252–

253, 269, 285, 428, 452, 509–510, 535, 565, 
580–581, 614, 625, 695, 767, 779, 793, 818

— adásvétele 44, 358, 617, 675, 777
— adományozása 691
— átengedése 255, 264, 421–422, 615, 638, 657, 

798, 810, 863
— cseréje 638, 662, 808
— díja 580
— elcsatangolása 633
— elfogatása 529
— elidegenítése 496, 675
— elkülönítése 860
— felszabadítása 175, 332, 424, 466, 493, 520, 

631, 671, 679, 720–721, 729, 741, 758, 770, 
776, 779, 797, 824, 840, 863

— házasodása 254
—, holdkóros és tébolyodott 248
— kiválasztása 412, 665
—, kocsigyártásban jártas 691
— költöztetése 254, 510
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—, közös 638, 641
— megfosztása házától 245
— megölése 518, 859
— megszerzése 470
—, nemesi telken 812
— pereskedése 194
— szabad költözésének engedélyezése 175
— szabadossá tétele 671
—, szabóinasnak szegődése 741
—, szökött 175, 332, 421, 424, 480, 493, 520, 

631, 666, 720, 729, 758, 770, 797, 824, 834, 
840

— táplálása (ínség idején) 657
— tartozása 818
—, Vécs várához tartozó 401–402
— védelme 473
— visszaadása 230
— visszaigénylése 466, 520, 631
— visszatelepítése 615, 756
— visszaváltása 126
— zálogosítása 44, 46, 56, 104, 123, 193, 442
—, ősi 332, 424, 770
jobbágybeli rész 638
Jobbágyfalva (Jobbagyffalwa) – Valea/Iobăgeni, 

Maros sz/m, h 32
jobbágytelek l. telek, jobbágy
jobbágyul kötés 254
jogszokás, birtoké 333
—, városi 343
jogügyigazgató 194, 262
—, erdélyi: Sombori László (1576-ig), Szente-

gyedi Somlyai Gergely (1577, 1579, 1582, 
1587–1590), Tethei Lőrinc, Wesselényi Mik-
lós (1563)

Johannisdorf l. Szentiván
Josani l. Középtelek
Josenii Bârgăului l. Alsóborgó
Jósika cs. hitbizományi lt. 590
Jóga (Joga), Aknai, n cs: György, Mihály 147
jóváhagyás 423, 430
Jóvalcsel (Jovalchel) – Vâlcelele Bune, Hunyad 

m, h 44
József, boszniai ppk (1428–1442) 12
—, polg, Kolozsvár 751
Józsikmál teteje (Josikmal teteye), fn, Gyerővá-

sárhely 452
jövevény (idegen) 433, 712
Jucu l. Zsuk

Juf [?] György, n, Baksas Mihály szolgája 147
Juga mezeje (Juga mezeye), fn, Kucsó 241
juh 130, 189, 392, 573, 625
juhbélyegző vas 625
Júlia, Dávid Ferenc szolgálója 74
Julianna: Mátyás/Szabó deák özv, majd Neb/

Nagy István fel 320

K
K. Papp Miklós hagyatéka 139
Kabalapatak (Kabalapataka) – Fântânele-Rus, 

B-Szoln/Szilágy m, h 855
—i nemesek 855
Käbisch l. Kövesd
Kabos (Kabos, Kaboos), Gyerőmonostori, n cs: 

Barabás 14; Boldizsár 245, és fel: Borzási 
Anna 175; Farkas 69; Ferenc és fel: Kemény 
Anna 134, 264, 409, 439, 788; másik Ferenc 
és fel: Szénási Erzsébet 208; Fruzsina: 
Gyerőfi  Jánosné 788; Gábor 38, 249, 256–
257; 260, 335, 362, 462–464, 625, 663; Gás-
pár 56, 245, 253, 284–285; másik Gáspár 
245; György 13–14; másik György és fel: 
Rassai Magdolna 114; Ilona: Wass Boldizsár-
né 134; másik Ilona: Bartakovith János fel 
288, 860; másik Ilona: Mikola Farkasné/Já-
nosné 80, 592; másik Ilona: Valkai Istvánné 
788; Imre és fel: Valkai Fruzsina 784; István 
335, 409, 788; Jakab 20; János 38, 245, és fel: 
Borzási Ágnes 227; Kristóf és fel: Bank Mar-
git 174, 612, 628, 700; Lőrinc 245; Mihály 
612, 618, 628, 700, és fel: Dienesi Anna 592; 
Oszvald 245; Pál 245, 253; Péter 175, 245; 
másik Péter 245; Sándor 335; Sára: Gyerőfi  
Ferenc jegyese 362; Simon 175, 245; másik 
Simon 245; Tamás, Kolozs vm szolgabírája 
(1589–1590) 245, 735, és fel: Pósa Ilona 820; 
Zsófi a: Vajda Mihályné 788

Kabos rész (Kabos rez), fn, birtokrész, Szava 194
Kackó (Kaczko) – Câțcău, B-Szoln/Kolozs m, h 

465, 538, 832
—i Maxim cs
kacola (nöstény ló) 625
Kacskán (Kachkan) János, n és fi a: Kálmán, Ko-

lozsvár 501
— Márton, n, Légen 778
kád 625
Kádár (Kadar) Boldizsár, bíró, jb, Gyalu 174
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— János, prókátor 763
— Mihály, polg, Kolozsvár 271
— Péter, n 60
Kádár/Ötvös (Kadar/Aurifaber, Eottwes) Mihály, 

polg és fel: Szalánkeményi Erzsébet, Kolozs-
vár 794, 804

Kádas (Kadas) György 436
— Menyhért, jb, Kolozsvár 633
—, polg cs, Kolozsvár: János özv 352; Miklós és 

fel: Szatmári Ilona 578, 668, 687; fi a: Szabó 
Bálint 566, 578

Káján (Kayan), Alsókajanel – Căinelu de Jos, Hu-
nyad m, h 827

Kajáni tó (Kallyany tho), fn, Korpád 467
Kajántó (Kayanto) – Chinteni, Kolozs m, h 315
Kajántó út (Kayantho ut), fn, szőlőhegy, Kolozs-

vár 324, 845
Kajla (Kayla) – Caila, Doboka/B-Naszód m, h 

335
Kajtár (Kaythar), n cs, Esztény: […] és fel: Már-

ta, Ilona: Györgydeák Mátyás fel 617
Kak l. Kók
Kakas (Kakas) Ambrus, jb, Lele 311
— Ferenc, Szentegyed 615
— János, jb, Fahíd 216
—, n, polg cs, Kolozsvár: András, esk, erdélyi 

harmincados és fel: Szécsi Dorottya, majd 
Sarlai Anna 267, 591; István, mindkét jog 
doktora, ítélőszéki ülnök (1589), kancelláriai 
titkár, követ 591, 760–761

Kákova (Kakova) – Dumbrava, Fehér m, h 431
Kalácssütő (Kalachsewteo, Kalachsyteo), polg 

cs, Pest, Kolozsvár: Ferenc és fel: Csapó/Var-
ga Katalin 196, 343, 436; János, Katalin: Ge-
lyén Imréné 343

Kalán (Kalan) – Călan, Hunyad m, h 511
kalangya 535
kaláris szemek 678
Kalászteleki (Kalazteleky) Bálint, jb, Sarmaság 

383
Kalinovo l. Kálnó
Kálmán, győri ppk (1337–1375) 4
Kálmán (Kalman) Péter, jb, Gyerővásárhely 452
—, jb cs, Inaktelke: András, István, Pál, Tamás 

625
Kálmáncseh (Kalmancheh), Kálmáncsa – So-

mogy/M, h 633

Kálmáncsehi (Kalmanchehy) Gáspár deák, Ko-
lozsvár 763, 856

Kálmándi (Kalmandi) István, n, Balassa Zsófi a és 
Csáki István servitora 380, 459, 503, 570

— István, n, Gyalu 340, 489, 725
Kalmár (Kalmar) Balázs és özv: Zsófi a, Tasnád 

334
— Ferenc fel: Zsófi a, Tasnád 334
— János (id.), polg, Kolozsvár 541, 560
— János, jb, Kraszna 399
— János, polg és özv: Budai Erzsébet, Kolozsvár 

757
— László, polg és özv: Balásfi  Katalin, Kolozs-

vár 219, 560
— Mihály, polg, harmincados, fdi bőrszámvevő, 

Várad 266
—, n, polg cs, Kolozsvár, Várad: János 604, 802; 

László 391, 802; Orsolya: Bornemisza Ger-
gelyné 602, 802; Péter 604, 607, 802, és fel: 
Katalin 391

Kálnai (Kalnai, Kalnay), Begendorfi , n cs: And-
rás és fel: Gerendi Katalin 850; Pál 264, 850; 
Péter 433, 850

Kálnoki (Kalnaky) Bálint, Köröspataki, vdi/fdi 
ítélőszéki ülnök (1590) 835

Kálnó (Kalno) – Kalinovo, Nógrád/Szl, h 382, 
526, 573, 634, 650–651

—i Bornemisza János
kalocsai érsek: Lackfi  id. Dénes, László frater
Kalota (Kalotha) – Călata, Kolozs m, h 20
Kalota, hegység 598
Kalotaszentkirály (Kalotazentkiraly Kalota Zent-

kyraly, Kalothazentkiraly) – Sâncraiu, Ko-
lozs m, h 56, 66, 128, 171, 186, 260, 272, 
339, 378, 477, 499, 546, 640, 694, 834. L. 
még Szentkirály

—i Horvát János és fel: Ispán Zsuzsanna, Ispán cs
—i lkk: Birtalan János, Boldis Máté, Szőke Amb-

rus
—i udvarház 546
Kaló (Kalo) Demeter, jb, Gyerővásárhely 452
Kályáni (Kallyani) Benedek, n, bíró, Kolozsmo-

nostor 232
kamara, aranyválasztó 802. L. még só-, szepesi
kamarás, vdi/fdi: Gálfi  János (1580), Gyulai Pál 

(1589). L. még dési, erdélyi sóbányák, ko-
lozsi, széki, tordai kamarások

—, Báthory Boldizsáré: Veres Dávid (1590)
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—, Báthory Istváné: Wesselényi Ferenc
—, római császáré: Torda Zsigmond
kamat 37, 204, 295
kamatoztatás l. pénz kölcsönzése, kamatra
kamra 472, 488
kamuka 730
Kamut (Kamwtt), Békés/M 263
Kamuti (Kamuthi, Kamwthy), Szentlászlói, n cs: 

Balázs, Szentlászlói, vdi udv fam, udv főkap 
(1580) és fel: Szentgyörgyi Erzsébet 161, 
237, 263, 277, 397, 535, 675; Farkas 572; Or-
solya (Orsik) 277

kanál 376, 625, 701
—, ezüstből 130, 392, 491, 727
—, ezüstből (aranyozott) 625, 678, 730
—, fából 727
—, rézből 727
—, vásári (ezüst) 548
—, vasból 625
Kanasia György, jb, gyp tizedes és fel: Katalin 

488
kancellár 780
—, al-: András magister (1329), Apáti Miklós 

(1352)
—, fő-: Eberhard (1405)
—, kir: Apáti Miklós (1365), Gatalóci Mátyás 

(1435), Oláh Miklós (1552, 1560)
—, udvari: Gatalóci Mátyás (1435)
—, erdélyi: Csáki Mihály (1556–1571), Forgách 

Ferenc (1571–1575), Kovacsóczi Farkas 
(1578–1594), Sulyok Imre (1576–1578)

—, —, Lengyelországban: Berzevicei Márton 
(1583)

kancelláriai jegyzet l. jegyzet, kancelláriai
kancsó, aranyozott 392
Kandia (Candia), utcanév, Tasnád 334
kandiscukor (Zuccarum Candiae) 625
Kanizsai János, esztergomi érsek (1387–1418) 8
Kankó (Kanko) […], jb, bíró, Vidrátszeg 84
kanna, ezüstből 130, 625, 701, 730
—, fedeles 625
—, ónból 625, 727, 730
—, pogánypénzes 625
—, rézből 730
—, üvegből 730
kanonokház l. gyulafehérvári
Kantafalva (Kanthafalwa), Fehér/Kovászna m, 

Kézdivásárhelybe olvadt település 210

Kántor (Kanthor, Kantor), Hídalmási, n cs: Fe-
renc 530; Gábor 530, 821; Gáspár 530; 
György 821; id. János 821; ifj. János 530, 
535, 821; Magdolna: Balog Imréné 384; Már-
ton, Mihály, Miklós 530, 821; Péter, Doboka 
vm szolgabírája (1579) 222, 821; Tamás 530, 
821

Kántor rész (Kanthor rez), birtokrész, Doboka 
821

Kapás (Kapas) Ambrus, jb, Ugra 84
kapca, kék karmazsin 625
Kapellendorf l. Kápolna
Kapitány (Capitan) György özv: Baládfi  Katalin 

179
kapitány, magyar lovasságé (Lengyelországban): 

Bornemisza János (1585)
—, vdi udv: Bornemisza János (1587)
— l. egri, felső-magyarországi, gyalui, huszti, 

kassai magyar hadaké, kővári, Magyarország 
alsó részeié, Sendomir és Mariaeburg, staro-
gardi, tokaji, udvarhelyi, újvári, váradi

Kapnik (Kapnyk) – Capnic/Cavnic, Szatmár/Má-
ramaros m, h 620

— bányák praefectusa: Herberstein Felicián 
(1587)

kapocs 130
—, palástra való 701
Kápolna (Kapolna) – Căpâlna de Jos – Kapellen-

dorf, Küküllő/Fehér m, h 549
— (Kapolna) – Căpâlna, Fehér m, h 431
— districtus – kerület vélhetően Alcsil környé-

kén, Zaránd/Arad m 653
kápolna 369
Kápolnai (Kapolnai) János, Haranglábi, n 473
Kápolnásfalu l. Alsóoláhfalu
Kapor (Kapor) – Capru, Doboka/Kolozs m, h 62, 

64
káposzta 696
Káposztásszentmárton (Kapoztas Zent Marton) – 

Mărtinești/Sânmartinu Deșert, Torda/Kolozs 
m, h 164, 849

Kappa (Kappa, Kapa), polg cs, Kolozsvár: Eppel 
Johanné Anna, Antal és özv: Orsolya 81; má-
sik Antal és fel: Ádám Katalin 81, 98; Ferenc 
81; Gáspár 801; István 81; Péter 801

Káptalan (Kaptalan) – Captalan/Căptălan, Fehér 
m, h 276

káptalan l. erdélyi, váradelőhegyi (Szt. István)
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Kapus (Kapus) – Căpuşu de Câmpie, Torda/Ma-
ros m, h 23

Kapzsi rét (Kapsi ret), fn, Gyerővásárhely 625
kapzsiság 480, 728
Kár (Kar) Gáspár, jb 470
— Gáspár, n, Kusaly 857
kár megtérítése 225
— okozása, birtokokon 385
Kara (Kara), Kolozskara – Cara, Kolozs m, h 

103, 307. L. még Oláhkara
Karacho, jb, Asszonyfalva 777
Karácson (Karaczion, Karachon) Luca, jb, Szent-

katolna 514, 535
— Petru, jb, Kisnyulas 808
Karácsontelke (Karachontelke) – Rusu de Jos, 

-de Sus, B-Szoln/B-Naszód m, h 23, 506, 549
Kárándi/Mihul (Karandy, Karandi/Mihul), n cs, 

Nagymeregyó: János és fel: Márta, Margit: 
Bad Avramné 198; Mátyás, Kolozs vm al-
szolgabíró (1585) 198, 499; Mihály 198, 539

Karánsebes (Karansebes, Caransebes) – Caran-
sebeș, Szörény/Krassó-Szörény m, mv 331, 
417, 830

—i Bokosnica Grigore, Martics cs, Tóth Gáspár 
és Miklós

—i udvarház 331
— (Karansebes districtus), kerület a mai 

Krassó-Szörény megye területén 82, 709
— bánja és szolgabírái 82
— és Lugos districtus bánja: Tornyi Tamás
karasia 730
Karazna l. Kraszna
kard 353
—, aranyozott 392
—, aranyozott és ezüstözött 247, 577
Kardos Mihály, n, Tasnád 437
karika 130
—, kerékagyra való 625
—, tengelybe való 625
Károly (Karoly, Caroly) – Carei, Szatmár m, h 

32, 69
—i Mihály, váradhegyfoki kk (1534) 32
Károly (I.), magyar király (1308–1342) 3–6, 8
Károlyi (Caroly-i, Karoly) László, n, tanácsúr 69
— Gergely, b, Szederjes 559
—, Drági, n cs: Ferenc, László 237
—, Kercsedi, n cs: Antal pap, kidei plébános 

(1581) 298; István, a gyalogpuskások főkap/

lengyel kir gyalogok hadnagya, udv gyalogok 
kap, a gyalui vár gyalogkap, vdi főkap 298, 
489, 725

karó és vessző, kerítésnek 264
karperec 130
kárpit, török 625
Kárpitos/Henci (Karpitos/Henczy) Péter, Kolozs-

vár 776
kártérítés 217, 290, 385
kártétel búzában (egerek által) 712
Karuly (Karwllya) – Coruia, K-Szoln/Máramaros 

m, h 205
karvas, damaszkuszi (demeczki) 730
Kassa (Cassovia) – Košice – Kaschau, Abaúj/Szl, 

v 266, 789
—i magyar hadak kapitánya: Serjéni Mihály 

(1590)
kastély 773
— l. bajomi, gernyeszegi, radnóti, sarkadi, vin-

gárti
Kasza (Kaza) Balázs és fel: Ilona, jb, Hadadná-

dasd 297
kaszálás 123, 206
kaszáló 123, 148, 157, 194, 206, 253, 259, 269, 

291, 312, 433, 508, 562, 625, 656, 707, 712, 
804, 831, 854

— adásvétele 220
— adományozása 804
— átengedése 245, 281, 793
— elárasztása 217, 698
— elfoglalása 589
— felosztása sorshúzással 157
— inskribálása 515
—, irtásban 220
—, románoké 245
—, sorshúzás szerint járó 276
— zálogosítása 123, 342
kaszáló parlag 615
Kaszta (Kazta), n cs, Kispetri: András 117, 734; 

Sára: Tarcsai László, majd Buda János fel 734
Kata, Brinyi László rokona 798
Katalin: Bácsi Péterné 169
—: Ötvös Orbánné 231
—: Veres Péter özv 441
Katang Simon özv, Kolozsvár 324
Katona (Kathona, Katona) – Cătina, Kolozs m, h 

178, 305, 411
—i birtokos: Apafi  Gergely
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—i lk: Tóth Fábián
Katona Gergely, jb, Magyarfülpös 559
— Tamásné, jb, Inaktelke 625
Katonai/Ötvös (Katonay/Eottwes) Mihály, esk 

polg, aranyműves, Kolozsvár 141, 455, 541, 
604

katonáskodás költségeinek fedezése 497
—, Eger várában 501
Kató (Kato) Mihály, jb, Bősháza 300
Ke[…], azonosíthatatlan település 84
Kece (Kecze), Maroskece – Chețani, Torda/Ma-

ros m, h 164, 433, 849–850
—i birtokosok: Baládfi  Borbála, Sombori János
—i lkk: Abraham Abraham, Francisc, Ioan, másik 

Ioan, Mihai, Nicolae; Bogdan Mihai, Petru, 
Teodor; Fejér Gal; Gal Petru és fi a: Ioan, Mir-
che Petru és fi a: Nicolae; Kis Ioan, Karachon 
és Toma; Opros Dumitru, ifjabb Marcu, Mar-
cu, Marian Opris, Nicolae, Simion; Pascu 
Opra, Simion, Toma; Porss[…] Gal és fi ai: 
Grigore és Ioan

Kecel (Keczel) – Meseșenii, Kraszna/Szilágy m, 
h 581, 672, 796. L. még Magyarkecel

—i Majos János, Szele cs
Kecer (Kedzer), meghatározhatatlan fekvésű tele-

pülés 127
Kecer (Ketzer) András, n 789
Kechet l. Kecsed
Kechyelechky l. Keszeliczki
Kecsed (Kechet) – Aluniș, Doboka/B-Szoln/Ko-

lozs m, h 240, 603
—i udvarház 603
Kecset (Keczet) – Păltiniş, Udvarhely sz/Hargita 

m, h 90
—i lk: Gálfi  János
Kecseti (Kechety, Kecheti), Cegői, n cs: István 

313, 384; László 166, 384, 580, 583; Meny-
hért 537; Zsófi a: Valkai Andrásné 384, 537

Kecsetszilvás (Kechetszylwas, Kechetzylwas) – 
Pruneni, Doboka/Kolozs m, h 567, 593, 826

—i Szilvási János
kecske 625
kecskeolló (gida) 625
Kecskemét (Kechkemet) – Pest m/M, mv 83
Kecskés (Kechkes) Ambrus, jb, Bősháza 300
— Anna: Rút Andrásné 368, 374
Kecskésfalva (Kechkesfalwa) – Săliște, K-Szoln/

Máramaros m, h 606

Kedzer l. Kecer
Keethel (d) János, villicus, Visk 12
kegyelem 248, 739
kegyelemlevél elküldése 130
Kékbükk (Kekbik), prédium Oláhszentkirály kö-

zelében, Torda/Kolozs m 565
—i fn: Hesdát pataka, Rákos pataka
Kékes (Kekes) – Chiochiș, Doboka/B-Naszód m, 

h 95–96, 161, 208, 528, 541, 711
—i birtokosok: Bethlen György özvegye, Bor-

nem isza Farkas özvegye, Kornis Gáspár
—i lkk: Fekete Lukács, Geréb Simon, Móric Ist-

ván, Nagy Miklós, Panit Miklós
Kele Margit, Zilah 65
Kelecel (Keleczel, Kelechel, Keleczen) – Călățe-

le, Kolozs m, h 13–14, 17–18, 66, 284–285, 
375, 660, 813

Kelemen (Kelemen, Kelemeny) János, jb, Szent-
miklós 84

— Gáspár, János és László, jb, Bádok 157
— György, jb, bíró, Póka 559
Kelence (Kelenczhe) – Chelinţa, K-Szoln/Mára-

maros m, h 233
—i fn: Szamoshegye
Kellemes (Kellemes) – Ľubotice, Sáros m/Szl, h 

789
Kellemesi (Kellemes-i) Mihály, n 789
keltezés, régi naptár szerint 523, 834
—, új naptár szerint 861, 863
—, utólag javított 861
kemencés szoba 472
Kéménd (Kemend) – Chimindia, Hunyad m, h 70, 

511
Kéméndi (Kemendi, Kemend-i, Kemeny), n cs: 

Anna: Baládfi  Farkasné 830; Borbála: Kendi 
Farkasné 511, 708, 774–775, 830; id. György 
70; másik György 70; János 708, 830, és fel: 
Kemény Erzsébet 511; Miklós és fel: Macs-
kási Katalin 830; Tamás 70, 708; másik Ta-
más 70

Kemene l. Keménye
Kemény (Kemeny, Kemeni), Gyerőmonostori, n 

cs: Anna: Kabos Ferencné 264, 409, 439; 
Boldizsár 203, 250, 264, 307, 860; Borbála: 
Teke Györgyné 815; Erzsébet: Kéméndi Já-
nosné 511; Ferenc és fel: Szentpáli Erzsébet 
69, 148, 174, 193, 202, 264, 375, 505, 793, 
814, 863; György és fel: Toldalagi Erzsébet 
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56, 612, 625, 682, 684–685, 718, 792, 815, 
829; Imre 202–203; István 84; János 202–
203, 307, 375, 793, 814, 860, 863, és fel: Sar-
masági Anna 264; másik János 69; másik Já-
nos 202; Katalin: Haller Péter, majd Kendi 
János fel 427; Klára: Tepesith Miklósné 792; 
László 69; Márton 684–685, 718, 792, 829; 
Mátyás és fel: Ippi Borbála 792; Péter 511; 
(Vitéz) Péter 20

—, Ombozi, n cs: János 512, 713; László 512, 
713, és fel: Hesdáti Erzsébet 527

Kemeny l. Kéméndi cs
Kemény József gyűjt. 525
Kemény rész (Kemeny rez), birtokrész 815
Keménye (Kemene) – Cremenea, B-Szoln/Ko-

lozs m, h 240
Keménytelke (Kementelke) – Chimitelnic, Torda/

Maros m, h 258, 680
Kémer (Kemer) – Camăr, Kraszna/Szilágy m, h 

113–114, 156, 211, 217, 326, 483–485, 525, 
739, 796, 816

—i Dancs Miklós és Pál, Kémeri cs
—i lk: Kis Pál
Kémeri (Kemery, Kemeri), Kémeri, Középlaki, n 

cs: András 485; Anna: Sáfár Istvánné 326; 
Borbála: Szalai Lászlóné 388; Ilona: Dancs 
Pálné, Grizeldisz 485; István 113–114, 168, 
211, 217, 483–485, 739, 816; ifj. István 485; 
János és fel: Genci Ilona 168; Judit, Katalin 
485; Kristóf 156, 168, 211, 388, 483–485, 
525, 535, 816, és fel: Ördög Ilona 199, 326; 
Lajos 168, 485; László 113, 485; Ráfáel 485; 
Tamás 326, 388

Kend (Kend) – Corneşti, Doboka/B-Szoln/Ko-
lozs m, h 23, 295, 726–727, 822

Kende László, n, servitor 179
Kendefi  (Kendeffy), Malomvízi, n cs: János és fel: 

Bakics Margit 427
—, n cs 128, 506
kender 178, 727
Kenderesi (Kenderessy), n cs: Boldizsár özv: 

Zsófi a 112; Borbála: Apafi  Istvánné 290
kenderföld 615, 854
Kendermező (Kendermezeo) – Chendrea, Dobo-

ka/Szilágy m, h 161
Kendi (Kendi, Kendy, Kend-i, Kendi-i) István és 

Lajos, n 789
— Mátyás deák, n és özv: Szász Luca 726–727

—, Lónai, Radnóti, Szentiváni, n cs: Anna: Révai 
Lőrincné 427, 607, 610, 678; Antal 726–727; 
Farkas 69, 157, 588–589, 607–608, 610, 665, 
678, 708, és fel: Kéméndi Borbála 511, 774–
775, 830; Ferenc, erd vd (1553–1556) 37, 41, 
237, 365–366; Ferenc, tanácsúr (1580, 1588), 
Küküllő vm isp, portai követ, 1594-ben ki-
végzik 84, 264, 277, 556–558, 560, 632, 678–
679, 721, 828; ifj. Ferenc 518, 678, és fel: 
Zeleméri Borbála 716; Gábor 264, 435, 607, 
632, 678, 822; Gál 25, 157; István 431; János 
69, 365–366, 602, 604, 607, 610, 678, és fel: 
Kendefi  Anna, majd Kemény Katalin 427; 
másik János 427; Krisztina 431; Péter, Bátho-
ry István lengyel kir udv fam (1581) 295, 431; 
Sándor, tanácsúr (1578, 1582–1583, 1587–
1590), B-Szoln vm isp (1578, 1583, 1588–
1589), a kormányzótanács tagja 143, 145, 
148–149, 157, 166, 338, 344–345, 359, 400, 
408, 418, 535, 559, 580, 589, 593, 607, 610, 
678, 767, 774, 821, 856, és fel: Patócsi Kata-
lin 431; Zsigmond, Zsófi a, Zsuzsanna 431

— cs 240, 696
Kendi rész (Kendi rez), fn, Szászzsombor 73. L. 

még Felső rész
kendőkeszkenő 370, 491, 548, 625, 727
Kenéz (Kenez) György, jb, Debren 241
— Luca, jb, Pagocsa 83
kenéz 23, 83, 96, 172, 264, 559
Kenézi (Kenezy) Erzsébet: Pap László, majd Lébi 

László fel 414, 542, 547
kengyelvas 701
—, ezüstözött 730
—, ónos 730
kényszerítés 696
Keoallya l. Kőalja
Keobleos/Keoblos l. Köblös
Keod l. Köd
Keofalw l. Kőfalu
Keofarka l. Kőfarka
Keolcze l. Kölcse
Keolesmezeo l. Kölesmező
Keolpin l. Kölpény
Keoreosfeo l. Körösfő
Keoreospatak l. Köröspatak
Keortwelyes l. Körtvélyes
Keortwelyfaya l. Körtvélyfája
Keoszepfywld l. Középfüld
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Keotegyan l. Kötegyán
Keotelen/Keotelend l. Kötelend
Keoteoeossy l. Köteősi
Keoteogian l. Kötegyán
Keoteotarchia/Keotetarcza l. Kötetarcsa
Keoweches l. Kövecses
Keowend l. Kövend
Keowesd l. Kövesd
Keowespad l. Kövespad
Keozepfalw l. Középfalu
Keozepfi ged l. Középfüged
Keozeplak l. Középlak
Kép alatt (Kep alatt), fn, Gyerővásárhely 625
keppe (valószínűleg ruhadarab) 730
Kercsed (Kerchet, Kechet) – Stejeriș, Aranyos sz/

Kolozs m, h 643–644, 755
—i Várfalvi István
Kerecsényi (Kerecheny) Judit: Dobó Ferencné 

398, 401–402, 691, 741
Kérei (Kerey), Doroszlói, n cs: Bálint; Miklós és 

fel: Miske Borbála 534
Kerekes [?] János, polg, Kolozsvár 170, 207
— János, jb, Iklód 727
— Máté, jb, Szentegyed 615
Kereki (Kereki) – Nagykereki, Bihar/M, h 500, 

730–731
Kerelő (Kereleo) – Chirileu, Küküllő/Maros m, h 

84
Kerelőszentpál l. Szentpál
kérés, írásban tett 774
Keresd (Keresd) – Criș – Kreisch, Fehér/Maros 

m, h 446, 456, 506
—i Bethlen cs
kereset 523
kereskedés 49, 803
keresztes (paraszt) háború (1514) 138, 152
Keresztpad (Kerezt pad), fn, Szamosfalva 123
Keresztszegi (Kereztzegy), polg cs, Kolozsvár: 

János, aranyműves; másik János, Katalin: Ta-
más lakatos fel 347

keresztszíj, boglárral 625
Keresztúr (Kereztur, Kereztwr), Gerendkeresztúr 

– Grind Cristur/Grindeni, Torda/Maros m, h 
164, 238, 849. L. még Gerendkeresztúr

—i Forró Boldizsár és fel: Hadrévi Magdolna
— (Kereztur, Kereztwr), Sajókeresztúr – Cris-

tur-Șieu – Kreuz, Doboka/B-Naszód m, h 23, 
681. L. még Sajókeresztúr

— (Kereztur), Szilágyfőkeresztúr – Cristur/Cris-
tur-Crișeni, K-Szoln/Szilágy m, h 239, 241, 
374

—i Dobszai István
—i birtokos: Irinyi Ferenc özv: Báthory Borbála
—i lkk: Nagy János, László és Péter
Keresztúri (Kereztury, Keresztwry) Kristóf (mh 

1599), Szentbenedeki, n, kővári kap (1587–
1589), tanácsúr 620, 686, 761

— (Kereztwry, Kerezturi), Sajókeresztúri, n cs: 
András 82, 543, 614, és fel: Márton Anna 
693; Boldizsár és fel: Basi Margit 592; Fe-
renc 693; Gáspár 82, és fel: Ombozi Márta 
713, 823; János 770; Katalin 783; Péter és fel: 
Dobai Anna 783; Tamás 82, és fel: Cserényi 
Klára 592

keresztvas, hintóra való 625
Kerew l. Kérő
Kereztzeg l. Körösszeg
kerítés 217, 264, 535
—, porgolat-nak nevezett 195
Kérő (Kerew) – Băița, B-Szoln/Kolozs m, h 102
—i lkk: Lénárt/Kérei Jakab és fi a: Nagy Albert, 

Lőrlő [?] János
kert 318, 334, 439, 550
—, allodiális 119, 479
— cseréje 105
—, városi 105
—, veteményes 539
kés 625
—, ezüstös hüvelyű 730
késhüvely 625, 701
Keskeny Albert, n, Nagykőrös 789
Keszeliczki (Keczeleczky) l. Szilvási cs
készpénz 130, 212, 216, 229, 290, 318, 329, 353, 

392, 441, 511, 585, 591, 602, 604, 607, 610, 
726–727, 731, 743–744, 856, 860

— átadása 279, 347, 567, 688
— átengedése 289
— elköltése 516
— elosztása 376
— és ingóságok eltulajdonítása 789
— örökbe hagyása 290
— törlesztése a konventnél 550
kesztyű 625
Keszü (Kezy) – Chesău, Kolozs m, h 80, 540, 593
—i lkk: Nagyfalvi Balázs és testvére: Lőrinc, No-

vai Gergely
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—i fn: Bekeon tava
Ketel (Ketel, Keethel) – Cheţiu, Doboka/B-Naszód 

m, h 23, 121, 431, 446, 506, 549
keteputa (cókmók) 625
kétharmad, atyai (besse, dualitas paterna) 235, 

343, 376, 550, 591, 659, 806, 811
kéve (mértékegység) 703
Kevereg (Kewereg), fn, Gyerővásárhely 452
Kewar l. Kővár
Kewend l. Kövend
kéz íj, tegzestől 730
—, török (ideg nélkül) 730
kezesek 248, 625
kezesség 254, 436
Kezy l. Keszü
Kide (Kyde, Kide) – Chidea, Doboka/Kolozs m, h 

184, 207, 298, 326, 401, 498, 617, 704, 719, 
820, 828

—i Demjén Benedek és Péter, Egyed Gáspár, 
Frank Antal és fel: Sáfár Katalin, Horvát 
Lőrinc, Huszár András, Illyési cs, Sós Ger-
gely

—i plébános: Károlyi Antal (1581)
Kidei Gáspár, n, nagyobb kanc íródeák (1577) 82
Kielman von Kielmansegg (Kielmanzegh) And-

reas, felső-magyarországi főkapitány (1590) 
789

kifogások, perbeli (exceptiók) 535, 622, 625
kiházasítás 491, 548, 728
— költségei 528
Kikelleo l. Küküllő vm
kilenced 205, 846. L. még mentesítés bor és föl-

dek kilencede alól
kincs eltulajdonítása 435
— menekítése, ostrom elől 434
Kincses (Kinches) Imre, esk polg, Tasnád 437
kincsesláda eltulajdonítása 402
kínvallatók 465
kínzás 488
Király erdeje, fn, Botháza 126
Királybányája (Kiralybanyaya), fn, bánya, Rad-

nabánya 804
királybírák l. Maros szék
királybíró l. kolozsvári
királyi ember l. hatósági ember, királyi
királyi jog 31–32, 73, 96, 237, 258, 479, 820
— — adományozása 131
királyi könyvek, lengyelországi 382, 474, 574

Királypataka (Kiralypatakja), fn, Magyarrőd 342
kirekesztés, házból 405
Kis (Kys, Kis) Ambrus, esk, jb, Veresegyháza 96
— Ambrus, jb, Pókakeresztúr 559
— Balázs, jb, Velkér 559
— Boldizsár, Váradi, n, Bihar vm adószámvevője 

(1586) 556–558, 560, 856
— Demeter és özv: Márta, bábaasszony, Gyalu 

152
— Ferenc, jb, Lekence 23
— Gáspár és Miklós, jb, Bánd 728
— György, jb, bíró, Nagyernye 559
— György, jb, Gyerővásárhely 452
— Imre, jb, Nádas 58
— Imre, polg, Kolozsvár 329
— István, jb, bíró, Kók 559
— István és Péter, n, Szentkirály 241
— István, n 789
— János, jb, Fodorháza 111
— Kelemen, polg, Kolozsvár 633
— László, jb, Pátyod 834
— Lőrincné, Zilah 65
— Lukács, jb, Nagypetri 638
— Márton, jb, Lóna 589
— Máté, jb, Fejérd 503
— Miklós, jb, Jenő 543
— Pál, jb, Kémer 816
— Péter és Tamás, jb, Diós 197
— Tamás, jb és fi a: István, a kolozsvári iskola 

alumnusa 721
— Tamás, jb, Újbuda 803
—, jb cs, Felsőgerend: György, János, másik Já-

nos, Mihály, Miklós, Tamás, Zsigmond 433
—, jb cs, Kece: Ioan, Karachon és Toma 433
Kis Bak István, jb, Jenő 543
Kis Bálint (Kis Balint) Benedek, Gyerővásárhely 

452
Kis János (Kis Janos) Máté, jb, Gyerőmonostor 

245
Kis Vas Gergely, jb, Gyéres 433
Kiság (Kys Ayg), fn, Szamosfalva 123
kisajtó l. Tordai
Kisaklos (Kis Aklos) – Ocolişel, Torda/Kolozs m, 

h 213
Kisalj (Kisay), fn, Nagyalmás 451
Kisalmás (Kys Almas) – Almașu Mic de Munte, 

Hunyad m, h 135
Kisbács l. Bács
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Kisbán (Kysban) Mihály, n, Kisdoba 241
Kisbánya (Kis Banya) – Băişoara, Torda/Kolozs 

m, h 213, 777
—i lk: Chiriman
Kisborzás (Kis Borzas), Borzás – Boziaș, ma Di-

csőszentmárton része 335
Kisbudak (Kis Bwdak) – Buduș – Kleinbudak, 

Doboka/B-Naszód m, h 593, 636
—i Nagy cs
Kisbükk (Kis Bik), fn, Nagyesküllő 535
Kisbükk oldala (Kis Bik oldala), fn, Nagyesküllő 

535
Kisdeák (Kisdeak) András, jb, Inaktelke 625
Kisdebrecen (Kisdebreczen), Szamosdebrecen – 

Vădurele, K-Szoln/Szilágy m, h 606
Kisdebrek l. Debrice
Kisdenk (Kisdenk) – Dâncu Mic, Hunyad m, h 

511, 774–775. L. még Nagydenk
Kisdevecser (KisDewecher, KysDeveczhyer) – 

Diviciorii Mici, Doboka/Kolozs m, h 713, 
823. L. még Devecser

Kisdoba (Kysdoba, Kis Doba, Doba Minor) – 
Doba Mică, K-Szoln/Szilágy m, h 241, 333, 
368, 374, 467, 637. L. még Doba, Nagydoba

—i Banga György, Bán Mihály, Dobai cs, Egyed 
Gáspár, Kisbán Mihály, Szabó Antal és 
György, Szécsi Tamás

Kisenyedi (Kis Enyedi) rész, fn, Botháza 126
Kiserdő (Kys erdeo), fn, erdő, Szopor 681
Kiserdőd (KisErdeod), erdő, fn, Zsuk 2
Kisesküllő (Kiseskeleo, Kis Eoskeoleo, Kis Es-

keoleo) – Așchileu Mic, Doboka/Kolozs m, h 
85, 133, 161, 535, 635, 682. L. még Esküllő, 
Nagyesküllő

—i birtokosok: Sombori László, Márton és Mik-
lós

—i lkk: Fekete Orbán, Kocsis Pál, Márton Mi-
hály, Móré Miklós, Móré Orbán, Német Ist-
ván, Szász Máté

Kisfalud (Kysfalwd, Kisfalud), Ompolykisfalud 
– Micești, Fehér m, h 82, 135

—i István, n 82
—i Bácsi János
— (Kisfalwd), Maroskisfalud – Micești/Nazna, 

Maros sz/m, h 798
—i fn: Mocsár, Ördög kútja
Kisfazakas utca (Kisfazakas ucza), utcanév, Ko-

lozsvár 324, 599

Kisgyár (Kisgiar), fn, Magyarrőd 342
Kisharsány (Kisharsan), Bihar/M, elpusztult tele-

pülés Körösnagyharsány közelében 573, 634. 
L. még Nagyharsány

Kiskaján (Kiskayon) – Căianu Mic, B-Szoln/ 
B-Naszód m, h 842. L. még Nagykaján

Kiskapus (Kiskapus, Kyskapws), Magyarkiska-
pus – Căpuşu Mic, Kolozs m, h 273, 289, 
503, 596, 625, 682, 788. L. még Magyarkis-
kapus, Oláhkapus

—i Gyerőfi  cs
Kiskászony (Kiskaszon) – Caşinu Mic, Kézdi sz/

Kovászna m, ma Kézdiszentlélek része 210
Kiskend (Kiskend) – Chendu Mic, Küküllő/Ma-

ros m, h 82
—i Baládfi  cs
Kiskerék (Kyskerek, Kiskereki) – Broșteni, Fehér/

Szeben m, h 136, 511
Kiskirálymező l. Glob
Kiskörtvélyes (Kiskeortwelyes) – Curtuiușu Mic, 

K-Szoln/Máramaros m, h 173
Kiskövesd (Kis Keowesd), fn, Gyerőmonostor 245
Kismarja (Kysmaria, Kis Maria), Bihar/M, h 467, 

597, 656, 709
Kisnyíres (KisNyres) – Mesteacăn, Kővár vidéke/

Máramaros m, h 26, 33
—i lk: Hosszú Tamás
Kisnyulas (Kisnywlas) – Milășel, Kolozs/Maros 

m, h 808
—i lk: Karachon Petru
Kisoklos (Kisoklos, Kis Oklos) – Ocolișu Mic, 

Hunyad m, h 511, 774–775. L. még Nagyok-
los

Kisorbó (Kisorbo), Középorbó – Gârbovița, Fe-
hér m, h 75, 118–119

Kisosztró (Kys Oztrov) – Ostrovu Mic, Hunyad 
m, h 44. L. még Nagyosztró

Kispetri (Kispetri, Kys Petry) – Petrinzel, Kolozs/
Szilágy m, h 117, 734

—i Buda, Kaszta, Tarcsai cs
Kisrápolt l. Tótfalu
Kisrécse (Kysreche), Kraszna/Szilágy m, prédi-

um Récse közelében 581
Kisremete (Kis Remete), Torda/Kolozs m, elpusz-

tult település Alsójára környékén 42, 278
Kisrét (Kis ret), fn, Szentegyed 615
Kissármás (Kissarmas, Kys Sarmas) – Sărmășel, 

Kolozs/Maros m, h 172, 335, 559
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—i birtokos: Erdélyi Borbála
—i kenéz 172
—i lkk: Búza Mihály, Salamon Tamás
Kissebes (Kyssebes) – Sebeşel – Kleinmühlbach, 

Fehér m, h 431
Kisszamos (Kis Szamos, Kis Zamos), folyó 492, 

504, 532
Kisszederjes (Kiszederyes) – Mura Mică, Torda/

Maros m, h 559. L. még Szederjes
—i birtokosok: Görög Tamás, Szengyeli Ferenc
—i lkk: Darabant László, Ferenc Mihály
Kisszék l. Szekulaj
Kisszőlős (Kiszeoleos, KisZeoleos) – Seleuș – 

Kleinalisch, Küküllő/Maros m, h 466, 699
—i lk: Mindzer Tamás
Kistelek (Kys Telek), fn, erdő, Ópányik 439
Kistivadar (KisThiwadar, Kis Tivadar), n cs, Re-

mete: Ana, Fărcaș, Ioan 205; Luca vajda és 
fel: Ana 173, 205; Margareta, Petru 205

Kisvölgy, fn, Botháza 126
kita (kender mértékegysége) 625
Kitid (Kitid) – Chitid, Hunyad m, h 511
kiűzés, az országból 249
kiváltság adományozása 3, 45
—, bíráskodási 45
— megerősítése 33, 36
—, mezővárosi 45
—, városi 6–7, 87
kiváltságlevél l. privilégium
kiváltságolás, szabad királyi városok módjára 45
Klára, szolgáló, Kolozsvár 604
Klausenburg l. Kolozsvár
Kleinalisch l. Kisszőlős
Kleinblasendorf l. Balázstelke
Kleinbudak l. Kisbudak
Kleinmühlbach l. Kissebes
Klein-Phlepsdorf l. Szászfülpös
Klempus Ilie, jb, Náprád 233
Klopotiva (Klopotiva, Klopothia) – Clopotiva, 

Hunyad m, h 354, 517
—i Hacaki János és fel: Besán Fruzsina
—i udvarház 517
Klopotiva (Klopothya), n cs, Klopotiva: János, 

László 517
Klossdorf l. Szászszentmiklós, Szentmiklós
Knal Andreas, jb, Kolozsvár 840
Knin (Tinnin)-i püspök: Balázs frater, Korcsulai 

János

Kocsárd (Kochard), Oláhkocsárd – Cucerdea, 
Küküllő/Maros m, h 839

— (Kochard), Székelykocsárd – Cucerdea/Lunca 
Mureşului, Aranyos sz/Fehér m, h 236, 351, 
472, 709, 730

—i Földvári Imre, Gálfi  János
kocsi 332
kocsigyártásban jártas jobbágy 691
kocsigyártó 332
kocsilovak 392, 728
Kocsis (Kochys, Kuchis, Kwchis, Kuczis) László 

fel: Ilona, jb, Szucság 249
— Pál, jb, Kisesküllő 535
— Péter, jb, Bánd 728
— Tamás, jb, Szentpál 84
kocsis 625
Koda Gáspár, n, Szentmártonmacskása 515, 820
Kodor (Kodor) – Codor, B-Szoln/Kolozs m, h 20, 

240
—i András özvegye: Ilona 20
Kodori (Kodory) János, n, Boncnyíres 240, 270
Kodori rész (Kodori rez), fn, Szék 237
Kodori tó, fn, Szék 237
kohó 804
Kók (Kok, Koh, Kak) – Coc/Pădurenii, Torda/Ko-

lozs m, h 86, 264, 559, 573, 634
—i Szemere cs
—i birtokosok: Balog Ferenc özv: Horvát Anna, 

Balog János, Polyák Ferenc özv, Szemere Se-
bestyén, Vitéz Gábor

—i lkk: Barb Ioan, Boca Ștefan, Buia Ioan, Dem-
ien Matia, Kis István, Lucaciu Petru, Macari 
Mihai, Oniga Rafael, Pașcul Simion, Péter 
Tamás, Zincui Gheorghe

Koka (Koka), n cs: György és özv: Toldalagi 
Anna, Katalin 144, 146

Koko György, jb, Fürményes 241
Kolcsár (Kolchar) István, jb, Bánd 728
kolomáris 730
kolostor l. kolozsvári, szentmihálykői
—, puszta 315
Kolozs (Colos, Kolos) – Cojocna, Kolozs m, mv 

154, 159, 294, 317, 390, 421, 520, 612, 697, 
719, 749

— bírája és esküdtjei 159, 520
—i lkk: Cakó Máté, Imre deák, Kő/Szabó Gáspár, 

Mészáros János
—i főesperes 48
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—i pap fi zetése 749
—i tized negyede 749
—i sókamara praefectusa/kamarása/sókamarás: 

Illyési/Illyés Gáspár (1585, 1588–1589), Sza-
lai Gábor (1578, 1581)

—i fn: Sós völgy
Kolozs (Colos) vm isp: Wass György (1576, 

1579–1580, 1586–1587, 1589)
— szolgabírái: Girolti János (1578), Móré Pál, 

Kabos Tamás (1589–1590)
— alszolgabírái: Horvát Mátyás (1586), Kárándi 

Mátyás (1585)
— jegyzője: Kolozsvári János deák (1568), Ko-

lozsvári Márton deák (1590)
— ítélőszéke 378, 439, 553, 684, 691
Kolozskara l. Kara
Kolozsmonostor (Colosmonostra, Kolosmonos-

tor) – Cluj-Mănăștur, Kolozs m, mv, jelenleg 
kolozsvári lakónegyed 174, 185, 228–229, 
232, 271, 315, 488, 568, 622, 668, 687, 723, 
759, 764, 801

—i bíró: Balogh Tamás (1587), Bernát János 
(1577, 1579), Kályáni Benedek

—i lkk: Balogh Tamás, Bernát János, Borbély 
György, Borbély János özv: Szatmári Anna, 
Borsütő Jakab, Daróci Simon és özv: Anna, 
Drági János, Gönczi András, Györgyfalvi 
Máté, Hamari Ferenc, Jó Lukács, Kályáni Be-
nedek, Lovas Ferenc és Pál, Sipos Mihály, 
Szabó Bálint és Márton, Szőcs Jakab és özv: 
Gerendi Sára, Takács Máté, Varga Boldizsár

—i erdőbíró: Sipos Mihály
— mezőváros ítélőszéke 622
—i dézsmaház 232
—i tizedszedő: Kósa Mihály
—i fn: Hója
—i apátság (birtokosként) 14, 315
—i konvent (hiteleshelyként) 10–11, 13–14, 17–

18, 20, 22–24
— — conservatoriuma/levéltára 12, 397, 650–651
—i requisitorok: Balásfi  Ambrus (1577–1591), 

Kolozsvári Márton (1575–1600), Szentiványi 
György (1577–1613)

Kolozstótfalu l. Magyartótfalu
Kolozsvár (Claudiopolis, Coloswar, Koloswar, 

Kulusvar) – Cluj – Klausenburg, Kolozs m, v 
7, 2, 6–7, 41, 45, 48, 60–61, 68–69, 71, 79, 
81–82, 87, 97–100, 105, 124, 137, 141–142, 

151, 164, 169, 174–176, 180–181, 183, 185, 
190, 196, 207, 212, 215, 219, 223–224, 228–
229, 231–232, 235, 239, 243, 248, 254, 261–
262, 265, 267, 271, 279–280, 294, 304, 306, 
315–316, 318, 321, 324–325, 329, 331–332, 
342–343, 347, 352–354, 365, 370, 376–377, 
380, 389, 391–396, 398, 430, 432, 436–438, 
442–444, 447–448, 454–455, 466, 472, 488, 
493, 495, 500–501, 507, 511, 513, 519–520, 
523, 532–533, 538, 541–542, 547, 549–550, 
556–562, 565–566, 568–569, 571, 578, 596, 
599–600, 602, 604, 607, 612, 621–623, 625, 
629, 631, 633, 663, 668, 676, 679, 682, 687, 
689, 691–692, 696, 701, 709, 717, 721–722, 
726–727, 729–730, 734, 738, 740, 746, 748, 
750–751, 754–759, 764–766, 774–777, 779–
780, 790, 794, 797–798, 801–802, 804–807, 
811, 819, 823–824, 830, 832, 837, 840, 843–
845, 855–856, 859, 863

— elöljárósága 87, 100, 124, 207, 224, 243, 248, 
262, 271, 324, 396, 621, 631, 633, 764, 840

—i bíró: Bartal fi a: György (1370), Wolfard Ist-
ván (1583)

—i főbíró: Budai Tamás (1580)
—i főbíró helyettes: Herceg Gáspár (1589)
—i királybíró: Ferenci Antal (1581)
—i királybíró helyettes: Ígyártó/Ötvös Mihály 

(1589)
—i seniorok 7
—i senatus/esküdtek tanácsa 87, 97, 207, 297
—i százférfi ak 243
—i jegyző 633. L. még Lukács deák (1579 előtt)
—i polgárok és hospesek 6
— procuratorai: Ígyártó György, Máglás Tamás
—i lkk: Ádám János, Ágoston János, András 

Kató, Asztalos János, Asztalos Péter; Auner 
Gábor, Márton és fel: Belger Anna; Bácsi 
György, János és fel: Ígyártó Sára; Bácsi Pé-
ter és fel: Katalin, Bácsmegyei Miklós, Bakos 
András és fel: Anna; Balásfi  Ambrus, Anna: 
Szígyártó Ambrusné, Balázs deák, Erzsébet, 
Ferenc és fel: Anna, Gergely, György, (Basili-
us) István, János, másik János, Judit, Katalin: 
Szegedi Gergelyné, másik Katalin: Sarlai 
Miklós majd Kalmár László özv, László; Ba-
lázs szűcs és özv: Anna; Balog Albert, 
György, Tamás és Zsófi a: Dancsak Jánosné; 
Balogdi Farkas és fel: Zsuzsanna; Barát Fe-
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renc, János, Katalin: Dávid Ferencné, Péter; 
Bartal fi a: György, Bartha István, Bechel 
András, Beke György, Belger István, Belger 
Péter és özv: Margit, Berekszászi Ezekiel, 
Besán Anna, Besztercei György, Bogdán/
Szabó János és özv: Ilona, Bojtos Boldizsár, 
Boncidai Gergely, Borbély Balázs és fel: 
Dancsak Katalin, Borbély Ferenc és Márton; 
Borbély/Rózsás János; Bornemisza Benedek 
és fel: Tordai Anna, Gergely és fel: Kalmár 
Orsolya, János és fi a: János, Tamás; Bornem-
isza/Ötvös Gergely, Bölöni Simon/Ferenc 
deák és fel: Tolvaj Katalin, Breiber/Braiber 
László, Budai Tamás, Cementes János és fel: 
Zsuzsanna, Cementes/Ötvös János, Cong[…] 
Bálint, Csanádi Ferenc és fel: Dancsak Erzsé-
bet, Csapó/Varga Péter, Csehi Bálint és Gás-
pár, Csiszár Bálint és fel: Dorottya; Csiszár/
Veres Mihály; Csob József; Dancsak János, 
Katalin: Borbély Balázsné, Lőrinc; Daróci 
Pál és fel: Dorottya, Deák Máté, Derecskei 
András és fi a: András, Eller/Szabó György és 
leánya: Katalin, Ember János, Enyedi 
György, Eppel Péter, Erzsébet (szolgáló), 
Farkas Mihály és özv, Fejérvári Józsa, Fenesi 
Márton, Ferenc szabó, Ferenci Antal és Kata, 
Filstich Lőrinc, Geletics István deák, Gelyén 
Imre és fel: Kalácssütő Katalin, Gergely 
szűcs, Göcs Borbély Pál és özv: Borbála, 
Göcs Pál, Greff/Szabó Márton, Gyarmati 
Imre, György deák, Gyulai János és fel: Ba-
lásfi  Erzsébet, Gyulai Tamás deák, Hegedűs 
Márk és fel: Margit, Henczel Balázs, Herceg 
Gáspár és fel: Klára, Hersel/Hirser Lukas és 
Martin, Horvát Imre és fel: Cementes Kata-
lin; Horvát/Kocsis Péter, Hosszú Gergely, Ist-
ván, Jakab, János és Márton; Hoz Lőrinc, 
Hunyadi Demeter; Ifjú Salatiel és özv: Zán 
Margit, Ígyártó/Ötvös Mihály, Jánki Borbély 
István és özv: Ilona, János fi a: Miklós, Indali 
Dorottya: Lukács deák, Sarlai Benedek majd 
Panka Pál özv; János deák, Kacskán János, 
Kádár János, Kádár/Ötvös Mihály és fel: Sza-
lánkeményi Erzsébet; Kádas János, Meny-
hért, Miklós és fel: Szatmári Ilona (fi a: Szabó 
Bálint); Kakas András és fel: Szécsi Doroty-
tya, másik András és fel: Sarlai Anna, István, 
Katalin: Ötvös Andrásné; Kalácssütő Ferenc 

és fel: Csapó/Varga Katalin, Kálmáncsehi 
Gáspár; Kalmár János és özv: Budai Erzsé-
bet, László, Péter és fel: Katalin; Kappa Antal 
és fel: Ádám Katalin, Gáspár és Péter; Kárpi-
tos/Henci Péter, Katang Simon özv, Katonai/
Ötvös Mihály, Kerekes János, Keresztszegi 
János és Katalin, Kis Imre és Kelemen, Knal 
Andreas, Kolozsvári Bálint, Kolozsvári Gá-
bor deák, Kolozsvári János és Lukács deák, 
Kolozsvári Lőrinc/Osvátor deák és fel: Ge-
rendi Sára, Kolozsvári Márton, Kósa Mihály, 
Kovács Balázs, Kovács Bálint és Erzsébet, 
Kovács Lőrinc és özv: Márta, Kovács „Nyer-
ges” Máté, Kozma szűcs özv: Margit, Kőmű-
ves Ferenc és fel: Anna, Körösi Péter, Lakat-
gyártó/Szalai János, Lakatos János, Lakatos 
(Serarius) Péter, Laskai Gergely, Lippai Pé-
ter, Lőrinc fi a: László, Lukács János özv: Ilo-
na, Mátyás/Szabó deák özv: Julianna, Mátyus 
Bálint, Medvés Anna és Pál, Mészáros János, 
Mészáros/Kerekes János, Mihály mészáros, 
Mikó Bereck fi a: Gergely, Mindzer/Kovács 
András; Mód András, György és fel: Zsófi a, 
János és Péter; Molnos János és fel: Szalán-
keményi Katalin; Nagy Balázs, Gáspár és fel: 
Szegedi Anna, Pál; Neb/Nagy István fel: Juli-
anna; Nyírő István, József, Kálmán és fel: 
Pulacher Anna, Istvánné, Miklós és Simon; 
Olajos/Szabó Jakab, Orgován Mihály; Ötvös 
Ádám, András, Anna és István; Ötvös Orbán 
és fel: Katalin; Pajzsgyártó Mihály és fel: Pe-
recsényi Katalin, Palástos István; Pécsi István 
és Mátyás; Pécsi (Ötvös) István és fel: Borbá-
la, Pestényi István, Posztómető János deák; 
Puskár Balázs és özv: Erzsébet, Gáspár; 
Puszta Gáspár, Rögel Martin, Sarlai Miklós, 
Segesvári Antal, Seres Márton és Péter, Smel-
czer István, Somogyi Ballos István, Söröl 
Vince és fel: Anna, Stenczel András, Süveg 
Bertalan és özv: Márta, Sw[…] István; Szabó 
András, Bálint, György, István és Pál; Szabó/
Asztalos György és fel: Belger Anna, Szabó/
Balk Lőrinc, Szabó/Ciberleng György, Szabó 
János és Mátyás özv: Julianna, Szabó Márton 
és fel, Szabó Miklós és fel: Török Katalin; 
Szakáll Ambrus, András, Benedek és János; 
Szaniszló András és fel: Gelyén Anna, Szécsi 
András; Szegedi Gáspár, Gergely és fel: Ba-



Név- és tárgymutató 379

lásfi  Katalin, György; Székely Ferenc és fel: 
Márta, Szekeres/Szabó János, Szentiványi 
György, Szentmiklósi Gergely, Szép János, 
Szilágyi Boldizsár és János, Szőcs Sándor, 
Szűcs Kozma és özv: Szűcs Margit, Szőlősi 
Lukács deák özv: Anna, Szűcs Kozma Bálint, 
Taligás Mihály fel: Anna, Tamás deák, Tamás 
lakatos és fel: Keresztszegi Katalin, Tarr Ist-
ván, Tasnádi Gáspár, Tekes Imre és fel: So-
mogyi Dorottya, Teleki István; Temesvári 
István és özv: Vicei Magdolna; Teremi János, 
Miklós, Péter, Zsófi a: Urbeger Gergely özv; 
Tímár Borbála: Vadász Jakabné, Gáspár, Ka-
talin: Ramp Benedekné, Péter, Zsófi a: Szabó 
Jánosné; Tordai Ádám, Tóth Antal és Gáspár, 
Tótházi Bálint és Mihály, Tótországi Borbély 
István és özv: Ilona, Tölcséres Tamás, Török 
Katalin: Szabó Miklósné, Túri György és 
özv: Kovács Erzsébet, Urbeger Gergely özv: 
Zsófi a, Vadász Józsa és Pál, Varga Keresztély 
és Tamás, Varga/Kovács Ádám, Varó Gáspár, 
Vásárhelyi Bálint és fel: Balásfi  Anna, Vég/
Oment János, Vendler/Timár Tamás, Veres 
Péter özv: Katalin, Veres/Vildmer Sebestyén 
és özv: Zsófi a; Vicei Anna, Gáspár, János, 
Katalin: Ígyártó/Ötvös Mihályné, Magdolna: 
Temesvári István deák özv, Márk és Máté; 
Welzer Lőrinc, Wolfard István és fel: Barát 
Zsófi a, Zákány Imre és fel: Szegedi Anna, 
Zem[..]byro Mátyás özv

— kiváltságai/privilégiumai 6, 271, 807
— kiváltságai, a magvaszakadtak javairól 87, 100
—nak sérelme 224
—nak védelme 315
— közös pénze (pecunia publica) 224
— régi törvénye és szokása 207, 659, 738, 811
—i tanácsház 318, 556
—i iskola 68, 79, 763
— — alapítása 48
— — rektora: Enyedi György (1589)
— — seniora: Válaszúti György (1571)
— — seniora és alumnusa 721. L. még Kis István
—i plébános/plébánia 2, 721
—i szászok egyházának papja: Eppel Johann 

(1577)
—i pap: Basilius István (1579), Hunyadi Demeter 

(1589)
—i jezsuiták 352

—i apácák háza 696
—i kolostor 315
—i bíró háza 243
—i ház 124, 141, 183, 190, 215, 224, 229, 235, 

243, 267, 271, 318, 320–321, 324–325, 331, 
347, 352, 354, 370, 376, 392–393, 436, 441, 
444, 447, 455, 472, 501, 527, 532, 538, 541, 
550, 556–557, 560, 591, 599–600, 604, 633, 
701, 726, 734, 738, 740, 750–751, 757, 790, 
794, 802, 806–807

— i ispotálymester: Lakatos János
—i Szent Erzsébet ispotály 436; ispotálymestere: 

Balogdi Farkas (1590), Lakatgyártó/Szalai 
János (1584)

— — ispotály háza 325, 532
—i szegények és árvák támogatása 48
—i kötélverők 71
—i szabók 235
—i szabócéh mesterei: Szabó Miklós, Szakáll 

András
—i — halastava 794
—i tölcséres céh 765
—i külváros 550, 633
—i majorok 689
—i akasztófa 764
—i Híd-kapu 532
—i kis híd 750
—i kisajtók (városfalon): Tordai kisajtó 224
—i sikátor 320–321, 599
—i városfal 271
—i városárok (?) 750
—i főtér 325, 393, 455, 591, 750, 806
—i utcanevek: Farkas utca, Híd utca, Kisfazakas 

utca, Közép utca, Magyar utca, Monostor 
utca, Szappan utca, Széna utca, Torda utca

—i fn: Aszúpatak, Házsongárd, Kajántó útja, Kő-
mál, Középláb, Nádastere, Nagyszopor, Tú-
zokmál

—i országgyűlés (1575) 69, 82
—ra telepedett jobbágyok 175
—, jobbágyot vásárol 777
Kolozsvári (Coloswar-i, Colosvary, Koloswary) 

Bálint, esk polg, Kolozsvár 180, 224, 447, 
541, 560

— Gábor deák, n, fdi konyhamester (1585) 501
— Gábor deák, n, nagyobb kanc íródeák, dési só-

kamarás (1582–1583), vdi titkár 355–357, 
377, 393, 404
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— György deák l. Szentiványi György kolozsmo-
nostori requisitor

— János deák (Óvári), a kolozsmonostori kon-
vent jegyzője, kolozsmonostori requisitor, 
Kolozs vm jegyzője (1568) 60, 649

— Lőrinc/Osvátor deák, és fel: Gerendi Sára, Ko-
lozsvár 185, 738

— Lukács deák, polg és fi a: János deák, Kolozs-
vár 472

— Márton, kolozsmonostori requisitor (1575–
1600), Kolozs vm jegyzője (1590), ítélőszéki 
ülnök, ítélőmester 11, 174, 178, 183, 197, 264, 
365, 466, 520, 612, 730, 733, 750, 764, 824

Kolozsvári út, Egerbegyről 433
Komani jószág, birtokrész Hunyad megyében 44
Komeloden l. Komlód
Komjáti (Komyathy, Komyaty) Péter, n, Burjá-

nosbuda 197
—, Derzsei, n cs: Ágota: Olcsárdi Vitályosné 

476; Gáspár, Doboka vm szolgabíró (1580, 
1586) 254, 529, 535; János 826; Mihály 531, 
822; Péter 826

Komjátszeg (Komyatzeg, Komjatszegh) – 
Comşeşti, Torda/Kolozs m, h 62, 433

—i Pál és László 62
Komjátszegi (Komyatzegy) Pál, n, Komjátszeg 

433
—, n cs, Botháza: János 126, és özv: Botházi Bor-

bála [!]/Margit 356–357; Márton 126
Komlód (Komlod) – Comlod – Komeloden, Ko-

lozs/B-Naszód m, h 835
—i Horvát Ferenc
Komlós/Újfalu (Komlos/Wyffalw), Komlósújfalu 

– Trestia, Doboka/Szilágy m, h 161
komornik l. kamarás, fdi/vdi
— l. gyalui
Kompolti János és Pál, pohárnokmesterek (1432–

1438, ill. 1429–1438) 12
kondér 625
Kondormarok pataka (Kondor marok patakya), 

fn, patak, Szentegyed 615
konyha 472
konyhamester, fdi: Kolozsvári Gábor deák (1585)
Kopácsi (Kopachy) Ferenc, n, hadadi praefectus 

(1586) 551, 789
Kopár domb (Kopar domb), fn, Gyerővásárhely 

625

Kopaszdomb pataka (Kopaz domb pathaka), fn, 
patak, Kucsó 241

kopjavas 730
Koplár (Koplar) Antal, jb, Erked 226
koporsókő csináltatása 798
Koppánd (Koppan) – Copăceni, Torda/Kolozs m, 

h 22, 66, 502, 784
—i kőház 66
—i fn: Alsó Molnos tóhely
—i halastó 66
Koppányi (Koppan-i, Koppany), n cs, Koppánd: 

Gergely 502; Gergely magister, erd kanonok 
379; Margit: Valkai Mártonné 66; Orbán, 
enyedi pap (1579) 216; Péter 22, 66, 502

Korch Benedek, jb, Vidrátszeg 84
korcovágy, zöld kamukából 491, 548
korcsmáltatás 195, 312
Korcsulai János, knini ppk (1427–1435) 12
korda, ezüstből 678
Korlát (Korlath) István, n 789
kormányzó: Giczy János (1585–1588)
Korna Ioan, jb, Mindszent 264
Kornád (Kornad), Bihar m, feltehetően elpusztult 

település Geszt környékén 20
—i György és Simon 20
Kornár (Kornar), Szabadi, n cs: Katalin 370, 376, 

454; Mihály és fel: Mindszenti Katalin, majd 
Zán Margit 370, 376–377, 393–394, 454; 
Zsuzsanna 376–377, 394, 454

Kornéltelke (Kornitelke), Küküllő/Maros m, el-
pusztult település Dicsőszentmárton közelé-
ben 335

Kornis (Kornys, Kornis), Ruszkai, Gáspár (1555 
e –1601), huszti várkap, Máramaros vm isp 
(1577), 1594-ben a háborús párt tagja, ta-
nácsúr és generális 95–96, 161

— (Kornis), Szentpáli, n cs: Farkas 549, 567, 
644; Mihály 90, 644

Kornis cs. lt. 496, 715
Kornys [?] Dávid és Ábrahám özv, jb, Magyar-

gáld 216
Kóród (Korog, Korogy), Nádaskóród – Corușu, 

Kolozs m, h 271, 440
—i udvarház 271
Kóródi (Korodi) János, n 90
Kórógy (Korogh), Bihar m, eltűnt település Ba-

konszeg közelében 20
—i Gergely, n 20
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Korogy l. Kóród
korona, kozoro-nak nevezett 392
Koronka (Koronka) – Corunca, Maros sz/m, h 

206, 268, 308
—i Mihályfi  cs
Korógyi (Corogi) föld, fn, Magyarrőd 342
Korpád (Korpad) – Corpadea, Kolozs m, h 2, 20, 

369, 467
—i kápolna 369
—i fn: Alsó tó helye, Gödör, Kajáni tó
Korpos András, jb, Nádas 58
korsó, ezüstből 696
Kortomaz Balázs, jb, bíró, Vajdaszentiván 559
Kósa (Kossa) András és Antal, jb, Unoka 559
— Mihály, a, Berekeresztúr 534
— Mihály, polg, Gyulafi  László kolozsmonostori 

tizedszedője, Kolozsvár 232
Kósa földe (Kosa feolde), fn, Gyerővásárhely 625
kosár (cosar), akol 54, 126
Košice l. Kassa
Koslárd (Koslar) – Coșlar/Coșlariu, Fehér m, h 

654
Kosztesd (Koztesd, Kostes, Costes) – Costești, 

Hunyad m, h 70, 511, 708, 774–775
Kotbach l. Sárpatak
Kovács (Kowach, Kovach, Koaczhy) Ambrus, jb, 

Méra 24
— Balázs, Csomortán 90
— Balázs, polg, Kolozsvár 729
— Bálint és Erzsébet, polg, Kolozsvár 324
— Ferenc, a, Erdőszentgyörgy 644
— Gáspár, jb, Botháza 126
— Gergely, polg és özv: Márta, Torda 669
— Imre, jb, Diós 58
— István, jb, Egeres 638
— János, jb, Bősháza 300
— János, Udvarhely 405–406
— János, jb, Gerendkeresztúr 433
— Kelemen, Gyerővásárhely 452
— Lőrinc, polg és özv: Márta, Kolozsvár 550
— Márton, jb, Túr 810
— Márton deák, Zilah 65
— Miklós fel, Udvarhely 405
— Pál, polg, bíró, Székelyvásárhely 312
— Pál, jb, Ilosva 230
— Péter, Rákos 90
— Péter deák, n 213

—, jb/polg cs: Gergely, „Nyerges” Máté, Gyerő-
monostor, Kolozsvár 175

—, Esztényi, n cs: Dorottya: Duli Tamásné, Már-
ton, másik Márton 358; Mihály 358, 822

—, Májai, a cs: László és fel: Dorottya; Péter 534
—, n cs, Rigmány: László és fel: Bordi Dorottya, 

Zsófi a: Várfalvi Istvánné 644
—, Zutori, n cs: Anna: Szabó Péterné, László 

480; Péter 435, és leánya: Orsolya 525
Kovácsi (Kowachy, Kowaczy) – Făureni, Dobo-

ka/Kolozs m, h 221, 476, 587, 673, 755
Kovácsi l. Szalakovácsi
Kovácsmalom kezdőfele (Koach malom Kezdeo 

fele), fn, Egerbegy 433
Kovacsóczi (Kovaczhoczhy, Koaczhoczhy, Ko-

wa czyochky), Burjánosbuda, Meggykerék, n 
cs: Farkas, kanc titkár, Erdély kancellárja 
(1578–1594), tanácsúr (1579–1580) és a kor-
mányzó tanács tagja, 1594-ben kivégzik 182, 
197, 205, 254, 312, 413, 479, 494, 695, 709, 
730–731, 736, 749, 809; János, valószínűleg 
a kancellár Erdélybe települő apja 197; másik 
János és fel: Moga Judit 426

Kovás (Kowas) – Coaș, K-Szoln/Máramaros m, h 
205

Kowachi l. Kovács
Kozárvár (Kozarwar) – Cuzdrioara, B-Szoln/Ko-

lozs m, h 218
Kozárvári (Kozarwary) Gergely, n, Kozárvár 218
— Mátyás, n, a gyalui vár praefectusa (1585), és 

fel: Bácsi Fruzsina 489, 652, 725
Kozla (Kozla) – Cozla, K-Szoln/Szilágy m, h 567
Kozlai (Kozlay) János, n, a Bethlenek familiárisa, 

Kozla 567
Kozma szűcs özv: Margit, Kolozsvár 600
Kozma (Cozma) Bálint, jb, Méra 24
— Toma, jb, Topa 193
Kozmatelke (Kozmathelke) – Cozma, Kolozs/

Maros m, h 62
—i Jó László
Kozorovity (Kozorowitth) Farkas, n, Alőr 423
Koztesd l. Kosztesd
Kő/Szabó (Keo másként Zabo), jb cs, Kolozs: 

Ambrus, Gáspár 520
Kőalja (Keoallya) – Subpiatră, Bihar m, h 768–

769
Kőaljaohába l. Ohába
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Köblös (Keobleos, Keoblos) – Cubleșu Someșan, 
Doboka/Kolozs m, h 144, 146, 457, 531, 535, 
559, 567, 600, 682, 754, 793, 815, 854, 861

—i Teke cs
—i pap: Basilius István (1587)
köböl 433, 556–558, 560, 615, 625, 674
—, kolozsvári 380
Köd (Keod) – Cheud, K-Szoln/Szilágy m, h 233
—i fn: Szamoshegye
Ködös (Keodeos) György, jb, Körtvélyfája 559
Kőelő (Keoeleo), fn, Magyarrőd 342
kőfal bontása 264
Kőfalu (Keofalw), Fehér m, elnéptelenedett tele-

pülés vélhetően Drassó környékén 431
kőfaragó 152
Kőfarka (Keofarka) – Piatra, B-Szoln/B-Naszód 

m, h 842
Kőfelett (Keofelett), fn, Gyerővásárhely 625
Kőhatár (Keohatar), fn, Boncnyíres 269
kőház l. ház, kőből épült
Kökénypatak (Kokenypatak) – Cutiș, Kolozs/

Szilágy m, h 86
Kőkosár (Keo kosar), fn, Gyerővásárhely 625
Kölcse (Keolcze), Kővárkölcse – Culcea, 

K-Szoln/Máramaros m, h 205
kölcsön visszafi zetése 204
kölcsönös segítségnyújtás, tűzvészkor 312
kölcsönzés l. pénz kölcsönzése
köles 625
Kölesmező (Keolesmezeo, Keolesmezo), Kolozs 

m, elpusztult település Bodonkút közelében 
57, 59, 197, 619

Kölpény (Keolpin), Mezőkölpény – Culpiu, Ma-
ros sz/m, h 655

költözés 255
—, Erdélybe 505, 798
költség, nemestelek építésére fordított 269, 282
— megtérítése 192, 259, 269, 820
Kőlyuk (Keolywk), fn, Gyerővásárhely 625
Kőmál (Keomal), fn, szőlőhegy, Kolozsvár 215, 

759
Kőműves (Keomywes, Keomyes, Kemyes) Albert, 

jb, Méra 174
— Ferenc, esk polg és fel: Anna, Kolozsvár 180, 

541, 738
— János, n, Sándorháza 311
— (Keonywes) […], jb, Dés 707
kőműves 444

köntös 625
—, bagaziás gránátból 392
—, kamukából 701
—, muszkapap öltöző 730
—, nyuszttal bélelt 701
—, spanyol (gyöngyös prémű) 701
könyv, ingósági leltárban 625
Köpeci (Keopeczy, Keopeczi), n cs, Székelyvá-

sárhely: János 312, 406, 798; Lukács özv 
376; Tamás 312

köpönyeg, farkasbőrős gránát 392
—, gránát 730
—, skarlátból 701
Körösfő (Keoreosfeo) – Izvoru Crișului, Kolozs 

m, h 625
Körösfői (Keörosfföwy) Gergely, jb, Gyalu 652
Körösi (Keoreossy, Keressy, Keorossy) Mihály 

deák 625
— Mihály, n, vdi számvevő (1583–1584), és fel: 

Vátyai Anna 434–435
— Péter, Kolozsvár 566, 578
— Péter, n, Alsójára 777
—, Sámsoni, n cs: Dorottya, Erzsébet, Ferenc, 

István 686; János, K-Szoln vm isp (1580) 
241, és fel: Horvát Katalin 686; Miklós és fel: 
Szentpáli Anna 133, 153, 505, 530

Körösnagyharsány l. Nagyharsány
Köröspatak (Keoreospatak) – Crișeni, Udvarhely 

sz/Hargita m, h 835
—i Kálnoki Bálint
Körösszeg (Kereztzeg, Kereztszeg) – Cheresig, 

Bihar m, h 69, 380, 434–435, 450, 459, 500, 
503, 516, 569–570, 676, 701

—i Csáki cs
Körtekapu (Keortwelykapw) – Poarta, Torda/Ma-

ros m, h 478, 559
Körtvélyes (Keortwelyes) Ferenc, Gyalu 138
Körtvélyes (Keortwelyes) – Curtuiușu Dejului, 

B-Szoln/Kolozs m, h 143, 145, 842
Körtvélyes völgy (Keortwelyes weolgy), fn, Gye-

rő vásárhely 452
Körtvélyfája (Keortwelyfaya) – Periș, Torda/Ma-

ros m, h 559
—i birtokos: Pókai Péter
—i lkk: Bartos András, Ködös György
kősó 452
Kőszegi Miklós győri ppk (1308–1336) 3
Kőszegő (Keozegew), fn, Szentegyed 615
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köszvény 331
Kötegyán (Keotegyan, Keoteogian), Bihar/Bé-

kés/M, h 584, 812
—i udvarházhely 812
Kötelend (Keotelend, Keotelen) – Gădălin, Ko-

lozs m, h 335, 763
Kötelesmező (Kotelesmezeo) – Trestia, Kővár vi-

dék/Máramaros m, h 582
kötelezettségvállalás, oklevéladásra (hiteleshely 

v. ítélőmester előtt) 368
kötelezvény 90, 365–366, 377, 436, 556–558, 

560–561, 625, 741, 771, 781
—, magyar nyelvű 771
kötélverők l. kolozsvári kötélverők
Köteősi (Keoteoeossy) l. Sarkadősi
Kötetarcsa (Keoteotarchia, Keotetarcza), Bihar/

Békés/M, Kötegyán határába beolvadt tele-
pülés 584, 812

kötőfék, ezüst (türkizes) 618
Kővár (Keowar, Kewar) – Chioar, Kővár vidék/

Máramaros m, vár a Lápos folyó mellett, Bu-
csonfalva közelében 33, 173, 205, 582, 620, 
686, 760–761

— tartozékai 205
—i kapitány/várnagy: Keresztúri Kristóf (1587–

1589), Munkácsi Márton (1586), Szalánke-
ményi Benedek (1548)

—i udvarbíró: Szalánkeményi Benedek (1548)
Kővárkölcse l. Kölcse
Kővárremete l. Remete
Kövecses (Keoweches) – Štrkovec, Gömör/Szl, h 

485
Kövend (Keowend, Kewend) – Plăiești, Aranyos 

sz/Kolozs m, h 109, 643
Köves patak (Koves patak), fn, patak, Oláhfalu 

90
Kövesd (Keowesd) – Coveș – Käbisch, Fehér/

Szeben m, h 549
— (Keowesd) – Cuieșd, Maros sz/m, h 838
— (Kewesd), Szilágykövesd – Chieșd, K-Szoln/

Szilágy m, h 800
Köveshegy (Keowes hegy), fn, Gyerővásárhely 

452
Kövespad (Keowespad), fn, Szentmártonmacská-

sa 515
közbecsü 503
közbenjárás, tanácsuraké 262
Közbérc (Keoz Bercz), fn, erdő, Magyarrőd 524

Közép utca (Keozep ucza, Media platea, platea 
Media), utcanév, Kolozsvár 444, 527, 560, 
751, 790, 794, 802

Középalmás l. Rejtekalmás
Középfalu (Keozepfalw) – Chiuza, B-Szoln/ 

B-Naszód m, h 842
Középfüged (Keozepfi ged), Füged – Ciugudu, 

Torda/Fehér m, h 850. L. még Alsófüged, Fel-
sőfüged

Középfüld (Keozepfewld, Keoszepfywld) – Fildu 
de Mijloc, Kolozs/Szilágy m, h 158, 813

Középláb (Keozep lab), fn, Kolozsvár 845
Középlak (Keozeplak) – Cuzăplac, Kolozs/Szi-

lágy m, h 114, 155, 168, 199–200, 211, 264, 
326, 388, 451, 480, 483–484, 525, 535, 595, 
816

—i Kémeri cs, Rassai cs, Sáfár cs
—i birtokos: Veres János
—i lkk: Balogh György, Palbert Boldizsár, Perse 

Tamás, Sáfár András
—i udvarház 168, 199, 816
Közép-Szolnok (Zolnok Mediocri, Keozep Szol-

nok, Keozepso Zolnok) vm isp: Csáki Dénes 
(1583–1584), Drágfi  János (1507–1526), 
Druget Antal (1548), Körösi János (1580)

— alisp: Szilágyszegi Pál (1590)
— szolgabírája: Adorján Péter (1582)
— ítélőszéke 857
Középtelek (Keozeptelek) – Josani, Hunyad m, h 

827
Középtó (Keozeptho), fn, tó, Egerbegy 372
— (Keozepto), fn, halastó, Szava 194
Közliget (Keoz liget), fn, Gyerővásárhely 625
közös földek 245
közteherviselés megtagadása, nemesi szabadság 

ürügyén 387
köztudományvétel 832, 837, 843–844. L. még ta-

núvallatás
közút 241
Krakkó (Cracovia, Cracco) – Krakow – Krackau, 

L, v 194, 382, 609, 690, 836, 852–853
—i vár magnus procuratora/főprefectusa: Mali-

chkowski Mihály (1590)
— (Cracko, Karko), Boroskrakkó – Cricău, Fehér 

m, mv 550
—i pap: Fenesi István (1586)
Krakow l. Krakkó
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Kraszna (Krazna, Crazna) vm isp: Drágfi  János 
(1515–1526), Druget Antal (1548)

— alisp: Zemlényi János (1583)
Kraszna (Krazna, Karazna) – Crasna, Kraszna/

Szilágy m, mv 32, 399, 410, 415, 671–672
—i Ferenc deák, n, kir ember 32
—i Nagy Szabó/Orgonás Gáspár és fel: Büdös-

kúti Katalin
—i lkk: Kalmár János, Pándi Miklós
—i udvarház 410
—i utcanév: Derék utca
—i fn: Szőlőmál
Kraszna (Karazna), folyó 854
Kreisch l. Keresd
Kreuz l. Keresztúr, Sajókeresztúr
Kristóf deák, n, Szék 658
Krivina (Crivina), Görbed – Crivina, Szörény/

Temes m, h 699
—i Floka Petru
Kronstadt l. Brassó
Kucsó (Kuczhyo) – Cuceu, K-Szoln/Szilágy m, h 

241
—i fn: Buyaka, Juga mezeje, Kopaszdomb pata-

ka, Veres patak
Kudu (Kwldw) – Coldău, B-Szoln/B-Naszód m, h 

23
kulcs, ládáé 625
—, tárházé 434
Kulcsár (Kolchar) János, n, Gáld 50, 52
Kumorovitz Bernát Lajos (1900–1992), történész 

8
Kun (Kwn, Kun) András és Lukács, jb, Pátyod 

834
— Gáspár, Monostorszegi, n 331, 417, 465
— Gáspár, Algyógyi, n 135
— Kelemen, n, Szentkirály 241
— Márton, n 789
— Menyhért, jb, Diós 197
— Pál, jb, Oláhfenes 586
—, jb cs: Debren: Jakab és Lőrinc, Márton 241
—, n cs, Mányik: Bálint 418; Ferenc és özv: Cse-

rényi Klára 418, 596
—, Rozsályi, n cs: Borbála: Újlaki Mihályné, 

László és fel: Lónyai Zsófi a, Magdolna 500; 
Miklós és fel: Apafi  Borbála 846

Kund (Kwnd) – Cund – Reussdorf, Küküllő/Ma-
ros m, h 646

Kundár (Kwndar) István, jb, Szengyel 559

kunok bírája: Zsámboki Miklós
kupa (a király/Báthory István ajándéka) 730
—, aranyozott 435, 491
—, aranyozott (fedeles) 625, 701
—, aranyozott (virágos) 548, 701
—, aranyozott ezüst (1543-ban csináltatott) 618
—, aranyozott ezüst (fedelén egy emberke) 618
—, csúcsos/fedeles 730
—, egybejáró 730
—, fedeles/fedeletlen 130
—, fedeles/tornyos 730
—, összejáró 130, 701
—, sima lyukasztásos 625
—, tetején kígyós ember 625
—, virágos 130
kupácska 370
Kupás (Kwpas) László és leánya: Anna, Zilah 

737
Kuptora (Kuptor) – Cuptoare, Szörény/

Krassó-Szörény m, h 830
Kuptori (Kuptor-i) Sebestyen/Kelemen Péter, n 

830
kúria (udvar) vdi/fdi, Tasnádon 316
kúriából rendelt megbízottak 733
Kurta (Kwrta), jb cs, Lóna: Emeric, Simion, Teo-

dor 433
Kusaly (Kwsaly, Kwssal, Cusal) – Coșeiu, 

K-Szoln/Szilágy m, h 165, 239, 341, 349–
350, 369, 467, 470, 551, 800, 857

—i Jakabfi  cs, Jakcsi cs, Kar Gáspár
—i bírók 857
Kusalyi (Kwssaly) Ambrus, n, Nagymon 368
kút 342
Kutfalva l. Kutyfalva
Kuthwit [?] Ferenc, n 84
kutnik, szederjes 625
—, vörös 701
Kutos (Kuthos) Fábián, jb, Benedekfalva 233
Kutti (Kwrch), Erdőhát – Dumbrava, Hunyad m, 

h 827
Kutyfalva (Kutfalva, Kwtfalwa, Kwthyfalwa) – 

Cuci, Fehér/Maros m, h 76, 432, 846
—i Pekri István és fel: Apafi  Anna
Küküllő (Kekeolleo, Kikelleo) vm ítélőszéke 862
Küküllőalmás l. Szászalmás
Küküllőmagyarós l. Magyarós
Küküllősárd l. Sárd
Küküllőszéplak l. Széplak



Név- és tárgymutató 385

Külső-Szolnok (Szolnok Exterioris) vm alisp: 
Derzsi Gáspár (1590)

Kürtösi (Kwrteossy) Miklós, n 434
Kwldw l. Kudu
Kwnd l. Kund
Kwntinit, fn, rét, Béld 654
Kwrch l. Kutti
Kwssal/Kwsaly l. Kusaly
Kwtfalwa/Kwthyfalwa l. Kutyfalva
Kys Eskeleo l. Kisesküllő
Kys Oztrov l. Kisosztró
Kys Petry l. Kispetri
Kys Sarmas l. Kissármás
KysDeveczhyer l. Kisdevecser
Kysfalwd l. Kisfalud

L
Labar völgye (Labar weolgye), fn, Gyerővásár-

hely 452
Lack Jakab, erd vd (1403–1409) 8
Lackfi  cs (Hermán nb-i): id. Dénes frater, feren-

ces, kalocsai érsek (1350–1355) 4; ifj. Dénes, 
kir lovászmester (1343–1359), erd vd és szol-
noki isp (1359–1367) 4; István, kir lovász-
mester (1326–1343), erd vd (1344–1350) 3

Lackod (Laczkod) – Lăscud, Küküllő/Maros m, h 
335

Lad[…] János, Várad 812
láda 392, 491, 763
— elvitele 401
—, arany- és ezüstneművel 441, 709
—, egysinges 734
—, kétsinges 734
—, fehér 435, 625
—, kincses 401, 402
—, kocsiba való 625, 730
—, levéltartó 629, 630, 786
—, pecsétes 441
—, pénzes 435, 533, 701, 709
—, — átadása 500, 709
—, rakott 625, 701
—, sárga 548
—, vasas 730
—, veres hímes 625
—, vörös iratos 625
ládácska 727
—, hímes (záros) 625
—, üveg köveknek 625

—, vasból 625
ládafi a 625
Ladmóc (Ladnocz) – Ladmovce, Zemplén/Szl, h 

854, 861, 864
Lajos (I.), magyar király (1342–1382) 3–8,
Lajos (II.), magyar király (1516–1526) 57, 59, 

61, 64, 82, 406
lajstrom 727, 786
— írása 763
Lak (Lak) – Öreglak, Somogy/M, h 427
—i Bakics cs
lakat 488, 625
—, ajtókon 625
Lakatgyártó (Lakatgiarto), polg cs, Várad: Ba-

lázs; Ilona: Szabó Lukácsné 633
Lakatgyártó/Szalai (Lakatgiarto/Zalay) János, 

polg, a Szt. Erzsébet ispotály mestere (1584) 
436

Lakatos (Serarius) János, ispotálymester, Ko-
lozsvár 174

— János, Kolozsvár 763
— Péter, Kolozsvár 759
lakatos 347
Laki (Laky) Demeter és László, esküdtek 83
— Menyhért és özv: Márta, jb, Berkenyes 178
— Tamás, jb, Ercse 559
lámpás, pléh 625
Lamperth l. Lompért
lánc 247, 488, 625
—, aranyból 130, 434–435, 730
—, — (fodor) 701
—, — (forgács) 678, 701
—, — (stemferles) 678
—, — (szeges) 678
—, — (zománcos) 678
—, chipketeges 435
—, ezüstből 130, 696
—, — (fékre való) 625
—, fékemlő 701
—, fekete gyöngy (kis arany függővel) 625
—, gyöngyből 678
—, háromszögű 701
—, karikás 701
—, kocsikötő 625
—, korda 701
—, lengyel 435
—, ló nyakára való 730
—, Lysimachusos arany 701
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—, ökörszekérre való 625
—, torokszorító (gyémántokkal) 701
—, vas 625
—, vont aranyból 678
láncocska 548
Lándor (Landor) – Nandra, Fehér/Maros m, h 

163, 264
Langenthal l. Hosszúaszó
Lantos Erzsébet: Takács Máté, majd Gönczi And-

rás özv 568
Laskai (Laskay) Gergely, polg, Kolozsvár 600
— (Lasko/Laskay) János, n, gyulafehérvári requi-

sitor (1580–1589) 785
Laslău Mare-, Mic l. Szentlászló
László (Kaboli) zágrábi ppk (1327–1343) 3
— deák, n 326
— fi a: Tamás, n, Szentmihálytelke 10
— frater (Jánki), kalocsai érsek és kir kancellár 

(1317–1336) 3
— pécsi ppk l. Szeglaki László (1315–1346) 3
László (Laszlo, Lazlo) Benedek, jb 83
— Ferenc, jb, Lekence 23
— Gáspár, jb, Sólyomkő 535
— Gergely, jb, Diós 58
— Giarko, n, Galac 44
— János, jb, Szederjes 559
— Péter, jb, Pagocsa 83
Latey, fn, Radnabánya
latin közmondás, jegyzetben 852
Láz (Lasz) – Laz, Fehér m, h 431
Lázár (Lazar) András, b, Gyéres 433
— Jakab, jb, Adalin 535
— Orsolya: Móré Gábor özv 506
—, n cs, Gyulakuta: Imre és özv: Safarith Kriszti-

na, János 268
—, Szárhegyi, n cs: András és özv: Bánffy Dru-

zsina 665; másik András és fel: Sombori Er-
zsébet 795, 837

lazsnak (pokróc) 730
Lăscud l. Lackod
Lăzarea l. Szárhegy
leány felnevelése 215, 427
— házasítása, apja tudta nélkül 427
leányági birtokok l. birtokjog, leányági
leányági jog 549
— —, okleveles bizonyítása 549
leánynegyed 197–198, 372, 549, 728
— fi zetése 208, 677

Lébi (Lebi) László, n és özv: Kenézi Erzsébet 
542, 547, leánya: Lébi Zsófi a 547

Lechincioara l. Lekence
Lechinţa l. Lekence
Lecsmér (Lechmer) – Leșmir, Kraszna/Szilágy 

m, h 458, 481
legelő 148
legeltetés rendje 54
Légen (Legen) – Legii, Kolozs m, h 255, 567, 

593, 657, 661, 778, 784
—i Kacskán Márton, Szatmári Gáspár és János, 

Szilvási Péter
Leghia l. Jegenye
Lekence (Lekencze) – Lechința, Torda/Maros m, 

h 23
—i lkk: Brosther Mihály, Kis Ferenc, László Fe-

renc, Nagy Salamon, Szerecsen János, Szin 
János, Túri Simon

—, prédium, ma Kislekence – Lechincioara, Ma-
ros sz/m, h 838

Lele (Lele) – Leleiu, K-Szoln/Szilágy m, h 311, 
789

—i Szilágyszegi Pál
—i lkk: Boda István, Kakas Ambrus
lélekváltsági adomány 836
Leliceni l. Szentlélek
leltár l. inventárium
len 535, 727
— és kender vásárlásának akadályozása 71
Lénárt (Lenart) Balázs, polg és özv: Magdolna, 

Torda 756
— Péter, b 625
Lénárt/Kérei (Lenart/Kerey) Jakab, n, Nagy Al-

bert apja, Kérő 102
— kútja (Lenart Kwttya), fn, Gyerőmonostor 245
Lénártné (Lenartne) földje, zálogos föld 798
lencse vetése 535
Lengyel György, n, Diós 197
lengyel király l. Báthory István
Lengyelfalvi rész (Lengielfalvi resz), fn, Oláhfalu 

90
Lengyelkék (Lengelykek), Fehér m, elpusztult te-

lepülés Hosszútelke határában 431
Lengyelország (Polonia) 123, 127, 295, 298, 469, 

470, 521–522, 654, 789, 846, 852
— királya 852
—i hadjárat (expeditionem Polonicam) 189, 192, 

654
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lepedő 491
—, gyolcsból 370
—, vászon 548, 727
lepel, tafota 701
Lépes (Lepes) György, erdélyi püspök (1427–

1442) 12
Leppend (Leppend) – Lepindea, Küküllő/Maros 

m, h 431
Leppendi Mihály, jb, Sályi 84
Lepsényi (Lepseny) Anna: Bánffy Miklósné 751
—, Szentmártonmacskási, n cs: Anna: Székely 

Illés, majd Tamásfalvi Dénes fel 373, 515–
516, 521, 860; István 515–516; Miklós 373, 
515–516, 621, és özv: Macskási Ilona 515–
516, 621

Leresdorf l. Szentandrás
Lesina (Fara) – Hvar, Dalmácia/H, v 12
—i püspökség 12
Leșmir l. Lecsmér
Léta (Leta) – Liteni, Torda/Kolozs m, h és vár 

730
levél, missilis 625, 780
—, —, magyar nyelvű 89, 780
— elhozása 280
— eltulajdonítása 556
— kieszközlése 262
— megmagyarázása (elolvasása) 488
— széttépése 488
—, hamisított 557–558
—, pecsétes 280, 557
levelesítés 789
levelesláda 630
liberbáró l. Herberstein Felicián
Licz Simon, jb, Radnabánya 804
Lipóc (Lipolcz), valószínűleg Sáros m/Szl 789
Lipolt (Lippolt) János, n és fel: Bagotai Magdol-

na, Szentjakab 471
Lippa (Lippa, Lyppa) – Lipova, Arad m, mv és 

vár 130, 331, 353, 430
—i protopap 331
—i Szabó Miklós és özv: Török Katalin 353
Lippai (Lippay, Lyppay) András deák, n és fel: 

Sárkány Rebeka 553, 827
— Máté, n 130
— Péter, n, gyulafehérvári requisitor (1585–

1602), Kolozsvár 342, 794
Liptai (Liptay) Margit: Menyhárt Gáspárné 791
Liptótarnóc l. Tarnóc

Liptovský Trnovec l. Tarnóc
Liszti (Listius) János, kir kancelláriai titkár (1551, 

1555, 1559–1560) 43
Litai (Lithay) Ferenc és János, n, Magyarpeterd 

603
Liteni l. Léta
Littho Ioan, jb, Bőly 264
Livada l. Dengeleg, Pusztaegres
Livezile l. Vládháza
Livónia (Livonia), a mai Észtország és Lettország 

területe 382, 474, 574
—i nagyfejedelem 574
—i nemesek 474, 574
ló 247, 488, 612, 625
— eltulajdonítása 789
—, felszerelt 684
—, kocsiba való 392
— lefoglalása 232
—, nyergelt és kantárral felszerelt 376
— örökbe hagyása 798
—, poroszka 392, 659
—, szekeres 625
Locz, Bihar m, elpusztult település vélhetően Já-

nosd környékén 20
—i Gergely 20
lófő 798
lófőség adományozása 798
Logig l. Ludvég
Lókert (Lokert), fn, Gyerővásárhely 625
Lompért (Lamperth, Lompert) – Lompirt, Krasz-

na/Szilágy m, h 230, 368, 373, 637, 662
—i Majádi Mátyás
Lóna (Lona), Kendilóna – Luna de Jos, Doboka/

Kolozs m, h 20, 143, 145, 148, 157, 344–345, 
359, 400, 408, 418, 431, 511, 535, 588–589, 
593, 607–608, 610, 665, 678, 774–775, 821, 
830

—i Kendi cs, Töki Imre és fel: Zsuzsanna
—i lkk: Kis Márton, Tamás György
—i udvarház 511, 774–775
— (Lona), Aranyoslóna – Luna, Torda/Kolozs m, 

h 164, 433, 849–850
—i birtokosok: Baládfi  Borbála, Sombori János
—i lkk: Bokor Opra; Chira Ioan és Simion; De-

meter Gal; Filep Ioan, Marian és Teodor; Flo-
re Mihai; Hogra Ioan és Opra; Kurta Emeric, 
Simion, Teodor; Macica Ioan, Mihai, másik 
Mihai, Petru; Marta Toma; Mátyás Andrei és 
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Damian; Modra Crăciun, Ioan, Simion; Pop 
Dumitru, Fărcaş, Ioan, Nestor, Opra és Simi-
on; Popin Opra; Samuel Ioan és fi a: Ioan; 
Stanciu Andrei, Ioan, Simion; Tolvaj Dami-
an, Dumitru, Ioan, Marcu, Simion, Stoica, 
Toma; Vaimer Simion

— (Lona), Magyarlóna – Luna de Sus, Kolozs m, 
h 174

—i lkk: Hendrik Gergely, Varga Tamás
Lonka (Lonka), elpusztult település Lozsád és 

Piski táján, Hunyad m 412
Lónya (Lonya) – Bereg m/M, h 789
—i Gergely és István, n 789
Lónyai (Lonyay), Somi, n cs: Albert, huszti kapi-

tány (1585); Dorottya, Ferenc, Klára: Telegdi 
Miklósné; Krisztina: Ibrányi Ferenc özv; (Ist-
vánfi ) Magdolna, Péter, Zsófi a: Kun Lászlóné 
500

lóöltözet, török 730
lopás 3, 172, 789
Losard l. Lozsárd
Losonc (Lossoncz) – Lučenec, Nógrád m/Szl, mv 

19–20
Losonci László, erd vd és székely isp (1493–

1494), tárnokmester (1490–1493) 19–20
Lossad l. Lozsárd
lószerszám 130, 376, 625, 730
Lovas (Lowas) Ferenc, jb, Kolozsmonostor 568
— Pál, polg, Kolozsmonostor 232
lovasság vezére, Lengyelországban: Bornemisza 

János
lovászmester, kir: Cseh Péter, Hédervári György, 

Lackfi  ifj. Dénes, Lackfi  István
Lovetefalva l. Lövéte
Lozsárd (Losard, Lossad) – Lujerdiu, Doboka/

Kolozs m, h 155, 208, 589
Lőkös (Lewkews) étekfogómester l. Raholcai 

„Tót” Lőkös
Lőrinc deák és fel: Gerendi Sára polg, Kolozsvár 

228–229
— —, polg, Dés 746
— —, Szék 658
— —, Udvarhely 405
— fi a: Miklós erd vd l. Raholcai „Kont” Miklós
— pap, Zilah 65
Lőrinc (Leorincz) Balázs, jb 551
— Benedek, jb, Felsőgerend 433
Lőrlő (Leorleo) János, n, Kérő 102

Lövéte (Lovetefalva) – Lueta, Udvarhely sz/Har-
gita m, h 90

Lövétére menő országút (Lovetere meneo orzagh 
uta), fn, Oláhfalu 90

Lublin (Lublin), L, v és vár 456
Ľubotice l. Kellemes
Luca vajda, jb, Adalin 535
Lucaciu (Lukaczhy) Petru, jb, Kók 264
— Toma (Lukach Thamas), jb, Szentkirály 625
Ludesd (Ludesd) – Ludeștii de Jos, Hunyad m, h 

70, 708, 774–775
Ludor (Lwdor) Gál, jb, Velkér 559
Ludvég (Ludweg) – Logig – Ludwigsdorf, Ko-

lozs/Maros m, h 305
Lueta l. Lövéte
Lugasi (Lugassy) János 625
— Mózes, n és fel: Besán Krisztina 353–354
—, Magyarpeterdi, n cs: János 554, 756, 805; 

Máté és özv: Hosszúaszói Anna 756, 805; 
másik Máté 756; Miklós 756, 805

Lugos (Lugas districtus), kerület a mai Temes 
megye területén 709

Lugos (Lugos) – Lugoj, Szörény/Temes m, mv 
363

—i Modlina Ferenc
Lujerdiu l. Lozsárd
Luka (Lwka) Gergely és János, jb, Nyerce 662, 

675
Lukács, darabont 488
— deák, kolozsvári jegyző (1579 előtt), polg és 

özv: Indali Dorottya, Kolozsvár 228–229
— váradi ppk l. Órévi Lukács
Lukács (Lukach) János, vdi ember, Zetelaka 90
— János özv: Ilona, Kolozsvár 550
Lukafalva (Lwkafalva) – Gheorghe Doja, Maros 

sz/m, h 597
—i lkk: Bartha János, Gáspár János
Lukanénye l. Néne
Lukrécia éneke (Lucretia eneke), szerelmi tárgyú 

história 763
Luna l. Lóna, Oláhlóna
Luna de Sus l. Lóna
Lunca l. Újfalu
Lunca Mureşului l. Kocsárd
Luncani l. Felsőgerend, Gerend
Luporum (vicus) l. Farkas utca
Lupsa (Lupsa) – Lupșa, Torda/Fehér m, h 745
— Pestel, jb, Topa 193
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Lupsai (Lupsay) János, n, Rákos 237
—, Felsőjárai, n cs: Antal és fel: Frátai Magdolna, 

Magdolna 714; János, Torda vm szolgabírája 
(1585) 510

Lwkafalva l. Lukafalva
Lyppa l. Lippa
Lysimachus-arany, ókori görög aranypénz 435, 

678, 730

M
Macari (Makary) Mihai, jb, Kók 264
Macău l. Mákó
Machin l. Mácsó
Macica (Machyka), jb cs, Lóna: Ioan, Mihai, má-

sik Mihai, Petru 433
Maczkassi l. Macskási
Macsesdi (Macasdy) János, n 816
Macskás (Machkas) – Măcicașu, Doboka/Kolozs 

m, h 20, 468
Macskási (Machkasi) nemzetség (család) 820
— (Machkas-i, Machkassy) Miklós, n és fel: 

Gyerőfi  Borbála 468
— Jánosné Dorottya, n 20
—, Szentmártonmacskási, n cs: Ágnes: Dezső 

Ferencné, másik Ágnes: Illyés Györgyné, Ba-
lázs, Bálint, másik Bálint 820; Boldizsár 515, 
690, 702; Erzsébet: Malichkowski Mihályné 
690; Ferenc 820; Gábor 515, 621, 820; Gás-
pár 690, 702; másik Gáspár 690; Ilona: Lep-
sényi Miklós, majd Horvát János fel 438, 
515, 621; id. János, másik János, László 820; 
Lajos 58; Margit: Nádasi Jánosné, Márton 
820; Menyhért 702; Mihály 690, 702; Orso-
lya: Tomori Demeterné, Sebestyén, Zsófi a: 
Pósa Kristófné 820

—/Tárnok (Maczykasy, Tharnok), n cs, Bakaj, 
Tinkova: Ágnes: Macskási Mihályné, Doroty-
tya: Tóth Péterné, Ferenc, Fruzsina: Gerlestei 
Miklósné, György, (Tárnok) János presbiter, 
másik János, Jób, Katalin: Kéméndi Miklós-
né, Klára: Unkner Sebestyén fel, Margit: Vaj-
da Ştefan fel, Mihály, másik Mihály, Miklós, 
másik Miklós, Pál, (Tárnok) Péter és fel: Ilo-
na, másik Péter, másik Péter 830

Mácsó (Macho, Machin) – Măceu, Fehér [!]/Hu-
nyad m, h 128, 506

macsói bán: Alsáni János, Garai László, Maróti 
János

Máda (Mada) – Mada, Hunyad m, h 135
Madaras (Madaras) – Mădăraş, Maros sz/m, h 23
Madéfalva (Amadefalwa) – Siculeni, Csík sz/

Hargita m, h 90
—i lk: Tankó Balázs
Mág (Maagh, Mag) – Mag – Schärdörfel, Fehér/

Szeben m, h 21, 431
Mági (Maagh-i) Pál, a váradi vár udvarbírája 

(1499) 21
Magiar Filpes l. Magyarfülpös
Magiar Reod l. Magyarrőd
Magiar[…], azonosíthatatlan település 83–84
Magiarbanyabewky l. Magyarbányabükk
Magiartotfalw l. Magyartótfalu
Máglás (Maglas) Tamás, polg, Kolozsvár város 

procuratora 297
magszakadás 87, 100, 135, 163–164, 237, 275, 

297, 353, 362, 426, 430, 446, 541, 584, 606, 
609, 659, 754–756, 785, 798, 811–814, 849

magvaszakadt javainak kiadása 87
— — lefoglalása 87, 100
Magyar (Magiar) György, b, Mészfalva 44
magyar és szász egyházak lelkészei 169
— évkönyvek (Anuales Hungaricis) 138, 152
Magyar utca (Magiar ucza), utcanév, Kolozsvár 

190, 447, 532, 556
Magyarbányabükk (Magiarbanyabewky, Magyar 

Banyabewky) – Vâlcele, Torda/Kolozs m, h 
164, 847, 849. L. még Bányabükk, Oláhbá-
nyabükk

Magyarbikal (Magiarbykal, Magyar Bykal, Ma-
gyar Bewkallja) – Bicălatu, Kolozs m, h 258, 
283–285, 567, 641. L. még Bikal

Magyarborzás l. Borzás
Magyarbrettye l. Brettye
Magyarbun (Magiar Bun, Magiar Bwn) – Boiu, 

Küküllő/Maros m, h 446, 549. L. még Bun, 
Oláhbun

Magyarbükkös l. Bükkös
Magyardellő (Magyardelleo) – Dileu Nou, Torda/

Maros m, h 791
Magyarfráta (Magyar Fratha) – Frata, Kolozs m, 

h 681, 710, 714. L. még Fráta
Magyarfülpös (Magiar Filpes) – Filpişu Mare – 

Ungarisch-Phleps, Torda/Maros m, h 559
—i birtokosok: Kendi Sándor, Radvánci Márton
—i lkk: Farkas Máté, Katona Gergely
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Magyargáld (Magiar Gald) – Galda, Fehér m, h 
216, 836. L. még Gáld

—i románok papja 216
—i lkk: Bocsárdi János, Csabai Gergely, Kornys 

Ábrahám és Dávid, Tibai Pál
Magyargorbó (Magiar Gorbo, Gorbo) – Gârbău, 

Kolozs m, h 493, 510, 797. L. még Nagygor-
bó

Magyari (Magyary) Erzsébet: Nagy Györgyné 192
Magyarkara (Magiar Kara), Kolozskara – Cara, 

Kolozs m, h 385. L. még Kara, Oláhkara
Magyarkecel (Magiar Keczel) – Cățălușa/Me-

seșenii de Jos, Kraszna/Szilágy m, h 410. L. 
még Kecel, Oláhkecel

Magyarkiskapus (Magiarkiskapws, Magyar Kis-
kapus) – Căpușu Mic, Kolozs m, h 93, 234, 
260, 462, 577. L. még Kiskapus, Oláhkiska-
pus

—i lkk: Barabás György, Székely Gergely, Török 
Máté

Magyarlóna l. Lóna
Magyarnádas (Magiar Nadas, Magyar Nadas) – 

Nădăşelu, Kolozs m, h 197, 248, 803, 820. L. 
még Nádas

—i lk: Rác Péter
Magyarnagyzsombor l. Zsombor
Magyaró (Mogioro) – Aluniș, Torda/Maros m, h 

313, 535, 644, 665, 751
Magyarókereke (Mogiorokereke, Monyorokerek) 

– Alunișu, Kolozs m, h 511, 640
Magyarország (Hungaria) 152, 786
— alsó részeinek főkap: Zabardi Mátyás (1555)
— prímása: Oláh Miklós
— szent királyai 87
—i birtokok 151
—ra való távozás 101
Magyarországi Részek (Partium Hungariae) 

500, 686, 688, 773, 796
Magyarós (Mogioros), Küküllőmagyarós – Mă-

gheruș – Mäneresch, Küküllő/Maros m, h 
446, 549

Magyaróság (Mogiorosag) – Pădureni, Torda/
Kolozs m, h 565

Magyarpalatka (Magyarpalotka) – Pălatca, Ko-
lozs m, h 593. L. még Oláhpalatka, Palatka

Magyarpata (Magyar Patha, Magyarpatha) – 
Pata, Kolozs m, h 563–564, 575–576, 649, 
712. L. még Oláhpata, Pata

—i Horvát cs, Sarló cs, Vágyos Antal
—i udvarház 563–564, 575
Magyarpeterd (Magyar Peterd) – Petreștii de Jos, 

Torda/Kolozs m, h 554, 603, 756, 779, 805. 
L. még Peterd

—i Litai Ferenc és János, Lugasi János
—i lk: Horvát/Deák Mihály
Magyarrégen (Magyar Regen) – Reghin – Unga-

risch-Regen, Torda/Maros m, h 305
Magyarrőd (Magiar Reod) – Rediu, Kolozs m, h 

109–110, 342, 524, 697, 705, 767, 820. L. 
még Oláhrőd, Rőd

—i lk: Jó Gergely
—i fn: Általjáró, Bérc, Csipkés, Csüket, Határpa-

taka, Királypataka, Kisgyár, Korógyi föld, 
Kőelő, Közbérc, Pap szénafüve, Rakotyás tó-
beli, Szőlőmál, Vérvölgy

—i udvarház 109–110
Magyarsolymos l. Solymos
Magyarszilvás l. Szilvás
Magyartótfalu (Magiartotfalw), Kolozstótfalu – 

Tăuți, Kolozs m, h 812
Magyarvista l. Vista
Mahul (Mahwly, Mahwl), Nagymeregyói, n cs: 

ifj. Fărcaş 799; id. Fărcaş 253, 539, 799; 
Gheorghe 799

maior (pásztor) 535
Mája (Maya) – Maia, Maros sz/m, h 534
—i Kovács cs
Majád (Mayad) – Moiad, K-Szoln/Szilágy m, el-

néptelenedett település Krasznahídvég hatá-
rában 461

Majádi (Mayadi) Anna: Mikói Andrásné 637
— István, n és leánya: Erzsébet 368
— János, n 461
— Mátyás, n, Lompért 230
— nemzetség 368
—/Paládi (Mayadi/Paladi) Márton, n, Fodorháza 

637
Majlát (Maylat) [István], erd vd és székely isp 

(1534–1540) 197
major (allodium) 688–689, 712
— zálogosítása 689
— rét (Mayor ret), fn, szőlőhegy, Tasnád 334
Majos (Maios) János, n, Kecel 796
Majos (Mayos) – Moişa, Torda/Maros m, h 30
Makai (Makay) Illés deák, n és özv: Szele Mag-

dolna, Kecel 796
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— Tamás, kamaraispán, Huszt 35
— Lőrinc, jb, Fodorháza 535
— ösvény (Makay eosveni), fn, Gyerővásárhely 

452
— út (Makay wt), fn, Gyerővásárhely 625
Makarska, Dalmácia/H, v 12
—i püspökség 12
Makenberg l. Alamor
makkoltatás 140
Mákó (Mako) – Macău, Kolozs m, h 343, 391
—i Nagy Márton és fi a: Márton
Makrai (Makray) Bertalan, n és fel: Bethlen Er-

zsébet, Vízszentgyörgy 82, 361, 755, 827
— rész, birtokrész 44
Makry [?] Ágoston, n 156
Makszin (Makzin) László és Péter, n, Kackó 465, 

538, 832
malac 625
Maldorf l. Domáld
Máléhegy (Malehegy), fn, Jankafalva 656
Malichkowski (Malichkowski, Maleczkowsky 

Polyak), n cs: Borbála: Gyerőfi  Jánosné 690; 
Mihály, krakkói főprefectus (1579), a krakkói 
vár magnus procuratora (1590) 194, 690, 
852–853, és fel: Macskási Erzsébet 690

Malmkrog l. Almakerék
malom 217, 252–253, 342, 442, 452, 462, 479, 

492, 504, 589, 625, 690, 696, 854
— adásvétele 531
— által okozott károk 217
—, elhagyott 531
— építése 480
— gátjának és töltésének karbantartása 371
—, háromkerekű 371
— javítása 217, 690
— jövedelme 371
— —nek átengedése 504
— költöztetése 217
malomgát magasságának csökkentése 217
malomház kijavítása, közös költségen 371
malomhely 253
— adásvétele 697, 705
— adományozása 26, 33
—, átengedése 168
—, halastó gátján 697
Malom utca, utcanév, Székelyhíd 656
Málom (Maalom, Malom) – Malin, B-Szoln/ 

B-Naszód m, h 23, 121, 431, 446, 506, 549

Malomfalva (Malomfalwa) – Morăreni/Morești, 
Maros sz/m, h 798

—i lkk: Székely Balázs és Mihály, Vas György
—i udvarház 798
Malomvíz (Malomwiz) – Râu de Mori, Hunyad 

m, h 427
—i Kendefi  cs
mandatum, levélkerestető 379
Mäneresch l. Magyarós
manumissio l. jobbágy felszabadítása
Mányik (Manik, Manyk) – Manic, Doboka/ 

B-Naszód m, h 64, 82, 96, 103, 412, 418, 596, 
698, 820, 823

—i birtokosok: Dobai György, Kun Ferenc és 
özv: Cserényi Klára, Székely János, Sztrigyi 
János

—i lkk: Seres Márton, Vince János
—i fn: Mejespataka
Marai (Maray), n cs, Mészkő: Anna: Széles 

Menyhértné, Gál, Katalin: Somogyi Jánosné 
109–110

Máramaros (Maramaros, Maramoros), vm és táj-
egység, R és U 3–4, 8, 12, 15

— vm isp: Kornis Gáspár (1577)
— — örökös isp: Bethlen István
—i kamaraispán l. Makai Tamás
—i városok küldöttei 12
Marca l. Márka, Szék
Marcali Imre, ajtónállómester (1434–1438, 

1446–1448) 12
marcangolás, fogókkal 789
Máréfalva l. Mátéfalva
Marga (Marga) – Marga, Szörény/Krassó-Szö-

rény m, h 44
—i lkk: Margai Domobor, György, János, János 

György, Miklós és Tamás
—i nemesek 44
Margai (Margay) István, n, vdi familiáris, Bol-

doc, Detrehem 176, 250, 264
— (Margay, Margani), n cs, Marga: Domobor, 

György, János, János György, Miklós, Tamás 
44

Margitta Simion, jb, Náprád 233
Marha László, jb, Mócs 863
marha elhajtása 789
— legeltetése 54
—, igás 376, 418
marhabőr kifi zetésének elmulasztása 266
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—, erővel való elvitele 262
— vásárlása 266
Marian David, jb, Mindszent 264
Marienburg (Mariaeburg) – Aluksne, Lettor-

szág/v és vár 574
márka (bírság) 64
— (súlymérték) 137, 618
Márka (Marca) – Marca, Kraszna/Szilágy m, h 

670
Márkháza (Marokhaza) – Tăușeni, Doboka/Ko-

lozs m, h 601
Márkosfalva (Markosfalwa), Kraszna m, elnépte-

lenedett település Márkaszék környékén 361
Maróci (Marochy), Jánosdi, n cs: Borbála: Garáz-

da Kristóf, Menyhárt László majd Suky Pál 
fel 449, 817; Péter és fel: Ugrai Ilona 449

marokvas, rúd orrára 625
Maros (Marus) szék királybírója: Sigér János 

(1577)
— — királybíráinak előjogai Székelyvásárhelyen 

387
Marosbogát l. Bogát
Marosdég l. Oláhdég
Maroskece l. Kece
Maroskisfalud l. Kisfalud
Marosnémeti l. Németi
Marosújvár (Maroswywar) – Uioara/Ocna Mu-

reș, Fehér m, mv és vár 731
Marosvásárhely l. Székelyvásárhely
Marosvásárhely város lt. 312
Marosszentgyörgy l. Szentgyörgy
Marót (Maroth) – valószínűleg Moroda, Zaránd/

Arad m, h 410, 796
— (Marouth) – Morović, Valkó/Sz, vár és v 8
—i János, macsói bán (1397, 1398–1402, 1402–

1410) 8
Marta (Martha) Toma, jb, Lóna 433
Márta: Nagy Péter, Egeresi Bernát majd Székely 

Ferenc fel 811
Martics (Martytth), n cs, Karánsebes: Ilona: Her-

ceg/Balsa Györgyné 331; János és fel: Márta 
331, 417

Martinesd (Martines) – Mărtinești, Hunyad m, h 
708

Martinsdorf l. Mártonfalva
Martinskirch l. Dicsőszentmárton
Márton deák l. Kolozsvári Márton requisitor
— szabó, polg, Beszterce 741

Márton (Marthon) Anna: Keresztúri András, 
majd Cserényi Gáspár fel 693

— György, jb, Szentegyed 615
— István 798
— István és János, jb, Nagypetri 638
— János, n, vdi/fdi udv familiáris 466
— Márton, jb és özv: Hegedűs Ágnes 541
— Mihály, jb, Kisesküllő 535
Mártondenk (Martondenk) – Mărtineşti, Hunyad 

m, h 774–775
Mártonfalva (Martonfalwa) – Metiș – Martins-

dorf, Fehér/Szeben m, h 431
Mártontelek (Martontelek), Bihar m, elpusztult 

település Baj és Ant között 812
Massai (Marssay), Haraklyáni, n cs: Anna: Nénei 

Imre, majd Sombori László özv 769, 787; 
László, másik László, Lőrinc 768–769

Máté (Mathe) – Matei – Matesdorf, Dobo-
ka/B-Naszód m, h 518

—i Kendi Ferenc
Máté mester l. Csombordi Máté
— molnármester, jb, Egerbegy 372
—, b, Vidrátszeg 84
— (Mathe) Benedek, jb, Szentkirály 433
— Mihály, jb, Inaktelke 625
Mátéfalva (Matefalva), Máréfalva – Satu Mare, 

Udvarhely sz/Hargita m, h 90
—i lkk: Nagy Antal és Gergely
Matei l. Máté
Matesdorf l. Máté
mátka 160
Mátyás (I.), magyar király (1458–1490) 13–16, 

36, 862
— deák, Farnas 742
— (Matyas) Andrei és Damian, jb, Lóna 433
— György, n, Csomafája 770
— Kelemen, jb, Boncnyíres 269
—/Szabó (Zabo) deák és özv: Julianna, polg, Ko-

lozsvár 320
Mátyus (Matyus) Bálint, Kolozsvár 797
— Gergely, jb, Nagygorbó 797
Maxin (Makzyn) Péter l. Makszin Péter
Măceu l. Mácsó
Măcicaşu l. Macskás
Mădăraş l. Madaras, Mezőmadaras
Măgheruș l. Magyarós
Măgoaja l. Hollómező
Mălâncrav l. Almakerék
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Măluş, Măluț l. Omlásalja
Mănăstirea l. Szentbenedek
Mănăstireni l. Gyerőmonostor
Mănășturel l. Monosztorszeg
Mănășturu Românesc l. Oláhmonostor
Mărgău l. Meregyó, Nagymeregyó
Măriuş l. Mogyorós
Mărtinești l. Káposztásszentmárton, Mártondenk
Mecske (Mechke), Magyarmecske, Baranya/M, h 

52
Mecskini (Mechkiny) Katalin: Zemlényi Jánosné 

383
medence 130
—, ezüstből 435, 730
—, rézből 625, 730
—, mosdóval (a király/Báthory István ajándéka) 

730
Medgyes (Meggyes, Megyes) – Mediaș – Medi-

asch, Medgyes sz/Szeben m, v 542, 545, 555
Medvés (Medwes) Anna és Pál, polg, Kolozsvár 

740
— Orsolya: Óvári Péterné 740
megbízottak, kúriából rendelt 733
megfosztás javaktól, gyámság alatt 781
meghatalmazás 192
megintés 62–63, 556–557, 829, 862
Megnéző völgy (Meg mezeo wolgy), fn, Eger-

begy 433
megrohanás 857
megsebesítés 422
Megyeri (Megyery) Ferenc, polg, Debrecen 267
megyéspüspök 3
Meggyes (Meggyes), Bihar m, elpusztult telepü-

lés Sarkadkeresztúr közelében 812
Meggyes Ferenc, jb, Ormány 727
Meggyes l. Medgyes
Meggyesi Simon (Móric f), győri (1345–1358), 

pozsonyi (1351–1360) és bakonyi isp (1351–
1358) 4

— (Meggyessy), Pulyoni, n cs: Margit: Nemes 
István, Botos Menyhért, majd Zente Miklós 
fel; Máté és fel: Valkai Dorottya 244

Meggykerék (Megykerek) – Meșcreac, Fehér m, h 
331, 426

méh, kosár 625
Méhes (Mehes) – Miheşu de Câmpie, Kolozs/

Maros m, h 23, 178, 206, 268, 559, 632, 699, 
716

—i birtokosok: Alard „Nagy” Ferenc, Erdélyi cs, 
Folti Ferenc, Mihályfi  Tamásné, Sulyok Má-
tyás, Tamási Bernát, Wass György, Zeleméri 
Péter

—i lkk: András özv: Orsolya, Botos János, Czom-
po László, Dési Mihály özv: Ágnes, Molnár 
Balázs, Szabó János, Székely István, Szentes 
Gergely, Tamási Bálint, Tóth András, Tóth 
Illés, Vas Péter

—i majorsági ház 699
—i fn: Molnos tó, Sós tó
Mejespataka (Mellyespataka), fn, patak, Mányik 

698
Mekcsei (Mechke-i) László, erd ítélőmester 

(1563) 52
Melith István, Briberi, n, praefectus, a szepesi ka-

mara tanácsosa (1590) 789
— (Melith, Melytt), n cs: Anna: Mikola Ferenc fel 

70, 317, 307, 665; Erzsébet: Tibai Gergely, 
Gyerőfi  György, majd Jászberényi Orbán özv 
289; Márta: Mihályfi  Tamás özv 268, 308; 
Péter 308

mellvért 392
méltóságsor 3–4, 8, 12, 43, 474
memoriale, megváltott földekről 615
menedéklevél 625
menekülés, törökök elől 323
Ménes (Menes) – Herghelia, Maros sz/m, h 838
ménes 130, 206, 279, 376, 392, 625, 728, 789, 

827
mente 625, 727
—, atlaszból 730
—, csonka ujjú 701
—, gránát 392, 436, 730
—, karasia posztóból 614
—, oláh módra csinált 730
—, skarlát 730
mentesítés adó fi zetése alól 16, 27, 36, 94, 102
— bor és földek kilencede alól 91
— hadbavonulás kötelezettsége alól 16, 36
— szolgálat terhe alól 94, 102
— tized fi zetése alól 55, 91
— jobbágyi szolgálat alól 424, 466
mentesített (minden adó és szolgálat alól), ház 94
— —, udvarház 102
Menyhárt (Menyhar), Sólyomkői, n cs: Anna: 

Ébeni Gáborné 587, 673, 722, 791; Dorottya: 
Pósa Péterné 166, 460; id. Gáspár 166, 460, 
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587, 673, 754–755, 791, és fel: Liptai Margit 
791; ifj. Gáspár 460, 587, 791; István 460, 
587, 673; Katalin: Csoronk Mártonné 274; 
László és özv: Maróci Borbála 587, 817; Pé-
ter 587, 673; Szerafi n 587, 673, 754–755, 791

— nemzetség 754
— és Teke nemzetség közös őse 754
— rész (Menyhar rez), birtokrész 791
Menyhért, n 69
Menyő (Menyeo) – Mineu, K-Szoln/Szilágy m, h 

230, 369, 528
—i Menyői/Borbély György, Nagy/Fodor Ger-

gely, Ramocsai István
Méra (Mera) – Mera, Kolozs m, h 24, 78, 148, 

174, 401, 438, 621, 690, 793, 820
—i birtokosok: kolozsvári ispotály, Szentpáli Er-

zsébet: Cserényi Pálné
—i Erdős György, Somai Mihály
—i lkk: Kovács Ambrus, Kozma Bálint, Kőmíves 

Albert, Nagy Orbán, Varga Márton, Zsoldos 
István özv

—i malom 690
—i udvarház 690, 702
—i fn: Hollósfő, Sajtos út
Mérai (Merai) András, n, Újbuda 57
méregkeverés 489, 725
Meregyó (Meregio, Meriggio) – Mărgău, Kolozs 

m, h 20, 46, 388, 815. L. még Nagymeregyó
—i Bad/Vajda cs
Mermezeu-Văleni l. Nyírmező
mérték serpenyő 730
mértékkő, girás 625
Meşcreac l. Meggykerék
Mesentea l. Mindszent
Meseşenii de Jos l. Magyarkecel
Meseşenii de Sus l. Oláhkecel
Meseşenii l. Kecel
Mespest, fn, Szucság 281
Mesteacăn l. Kisnyíres
Mesteacănu l. Nyíres
Mester Doma, jb, Szentkirály 625
mesterség tanulása 389
Mészáros (Mezaros, Lanius) Demeter, Tövis 488
— István, esk polg, Zilah 65
— János, polg, Kolozs 520
— János, polg, Kolozsvár 472
Mészáros/Kerekes János, polg, Kolozsvár 734
mészárosok 266

Meszes (Mezes), hegység 796
Mészfalva (Meszffalva), Vár – Var, Szörény/

Krassó-Szörény m, h 44
Mészkő (Mezkeo) – Cheia, Aranyos sz/Kolozs m, 

h 103, 109–110, 238
—i Gálfi  Mihály és fel: Décsei Anna, Hadrévi cs
—i udvarház 109–110
Mesztegnyő (Meztegnyeo), Somogy/M, mv 431
—i Szerecsen cs
Metiş l. Mártonfalva
Mezei (Mezeoy) Márton, n és fel: Szénás Zsu-

zsanna 864
Mezeo Czian l. Mezőcsán
Mezeoolahchan l. Mezőoláhcsán
Mező (Mezeo) János, jb, Pókakeresztúr 559
Mezőbánd l. Bánd
Mezőbergenye l. Bergenye
Mezőbodon l. Bodon
Mezőbő l. Bőly
Mezőcsán (Mezeo Czian) – Ceanu Mare, Torda/

Kolozs m, h 106. L. még Mezőoláhcsán
Mezőcsávás l. Csávás
Mezőgyán (Mezeogyan) – Bihar/M, h 20
—i Ágoston és György 20
Mezőkölpény l. Kölpény
Mezőmadaras (Mezeo Madaras) – Mădăraș, Ma-

ros sz/m, h 32. L. még Madaras
—i Péter deák, jb 32
Mezőoláhcsán (Mezeoolahchan, Mezeo Ola-

hchan), Mezőcsán – Ceanu Mare, Torda/Ko-
lozs m, h 756, 805

Mezőpanit l. Panit
Mezőszentjakab l. Szentjakab
Mezőújfalu l. Újfalu
mezőváros l. Akna, Ákos, Bánffyhunyad, Bátos, 

Betlen, Búza, Derecske, Dés, Dicsőszentmár-
ton, Enyed, Gyalu, Hunyad, Ida, Kolozs, Ko-
lozsmonostor, Krakkó, Kraszna, Lugos, Szé-
kelyvásárhely, Nagyalmás, Németi, Radna-
bánya, Régen, Somlyó, Szatmár, Szék, 
Székelyhíd, Sziget, Szilágycseh, Szinérváral-
ja, Tasnád, Técső, Torda, Torockó, Udvar-
hely, Visk, Zilah, Zsibó

— joghatósága 49
—i bíráskodás 312
—i kiváltságok 3, 45, 195, 736
—i közteherviselés 195
—i nemesek 49, 312, 387
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—i — feletti bíráskodás 49
—i — megtelepedése (feltételekkel) 49
—i — teherviselése 49
—i rendszabályok 3, 312
Mica l. Mikeháza
Miceşti l. Kisfalud, Mikes
Miceşti/Nazna l. Kisfalud
Michalovce l. Nagymihály
Michelsdorf l. Mihályfalva
Miercurea Sibiului l. Szerdahely
Mierţa l. Nyerce
Mihăeşti l. Szentmihálytelke
Mihai Viteazu l. Alsószentmihályfalva, Szentmi-

hályfalva
Mihăieni l. Mihályfalva
Mihálcfalva (Myhachfalwa) – Mihalţ, Fehér m, h 

431
Miháld (Mihaldi) – Mehadia, Szörény/

Krassó-Szörény m, mv 830
Mihály deák és özv: Csáki Anna, n 500
— —, n, Gálfi  János familiárisa 472
— —, prókátor 436
— mészáros, polg, Kolozsvár 600
—, jb, Fűzkút 778
Mihály (Mihaly, Mihali) Ferenc, jb, Bendekfalva 

233
— Gáspár, jb, Diós 58
— Máté, Szentegyed 615
Mihályfalva (Mihalyfalwa) – Boarta – Michels-

dorf, Fehér/Szeben m, h 666–667
— (Mihalyfalwa), Csicsómihályfalva – Ciceu- 

Mihăiești, B-Szoln/B-Naszód m, h 130, 851
— (Mihalyffalwa), feltehetően Mihăieni, 

K-Szoln/Szatmár m, h 457
—i Ramocsaházi János
Mihályfi  (Myhalyfy, Mihalyffi ) Tamásné, b, Mé-

hes 178
—, Koronkai, n cs: János 206, 268, 308, és özv: 

Glesán Katalin 268, 308; Tamás és özv: Me-
lith Márta 268, 308

— (Myhalyfy) rész, birtokrész, Méhes 178
Miheşu de Câmpie l. Méhes
Mihul l. Kárándi/Mihul
Mikcs (Nikor!) szlavón bán (1325–1343) 3
Mikeháza (Mikehaza) – Mica, B-Szoln/Kolozs 

m, h 861
Mikes (Mykos, Mikes) – Miceşti, Torda/Kolozs 

m, h 86, 264, 788

—i birtokosok: Gyerőfi  Borbála, Kemény Ferenc 
özv, Szentiványi István deák

—i lkk: Borza Crăciun és Mihai, Danciu Borza, 
Mile Simion, Szőke Pavel

Mikháza (Mikhaza) – Călugăreni, Maros sz/m, h 
213, 401–402

—i Zichy János
Miklós alkancellár l. Apáti Miklós
— deákné, n, Szucság 78
— egri ppk l. Dörögdi Miklós
— esztergomi érsek l. Vásári Miklós
— győri ppk l. Kőszegi Miklós
— kancellár l. Apáti Miklós
— nádor l. Raholcai „Kont” Miklós, Zsámboki 

Miklós
— pécsi ppk l. Neszmélyi Miklós
— pozsonyi isp l. Treutel Miklós
Miklós (Miklos) Gergely, Gyalu 138
— Jakab Gergely, Alsóoláhfalu 90
— Tamás, Alsóoláhfalu 90
Mikó (Miko) Bereck fi a: Gergely, Magyargorbó, 

Kolozsvár 493
— János, b, Faragó 559
— János, n, Oroszfája 665
Mikó (Miko, Myko), Doboka/Szilágy m, elpusz-

tult település Drág közelében 161, 637, 675
Mikói (Mikai, Mykay), n cs, Mikó: András és fel: 

Majádi/Paládi Anna 637, 675; János 675
Mikola (Mikola, Mykola), Szamosfalvi, n cs: 

Borbála 590; Farkas 80, 82, 140, 154, 159, 
380–381, 442, 459, 590, és fel: Kabos Ilona 
80, majd Hagymási Sára 442, 459, 590; Fe-
renc 70, 307, 317, 381, 590, 665, és fel: Me-
lith Anna 70, 307, 317, 665; Fruzsina 590; 
Imre 62; István és fel: Cserényi Anna 144, 
146; János 34; másik János 381, 590, 592, 
665, és fel: Kabos Ilona 592; László, erd al-
vajda (1537) 159; másik László 665; Pál 82, 
380, 483, 520, 592, 612, 665, 747, és fel: 
Szentegyedi Borbála 592, 747

Milaş l. Nagynyulas
Milăşel l. Kisnyulas
Mile (Myle) Simion, jb, Mikes 264
Mileo, fn, Szentegyed 615
mindkét jog doktora l. Kakas István
Mindszent (Mindzent), Felsődetrehem – Tritenii 

de Sus, Torda/Kolozs m, h 264, 573, 634. L. 
még Detrehem
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—i birtokosok: Bánffy Boldizsár, Szemere Se-
bestyén

— i lkk: David Mihai, Fekete Fărcaş és Mihai, 
Hodos Matia, Korna Ioan, Marian David

— (Myndzent) – Mesentea, Fehér m, h 426, 430
Mindszenti (Mindzenthy), n cs, Gáld: Ferenc 119, 

195, 370, és özv: Horvát Anna 370; Katalin: 
Kornár Mihályné 370, 454

Mindzer Tamás, jb, Kisszőlős 466
Mindzer/Kovács (Mindczer/Kowach) András, 

Kolozsvár 466
Mineu l. Menyő
Mintia l. Németi
Mintiu Gherlii l. Újvárnémeti
Mirăslău l. Miriszló
Mirche Petru és fi a: Nicolae, jb, Kece 433
Mireș l. Nyíres
Miriszló (Mirizlo) – Mirăslău, Fehér m, h 75, 

118–119
Miseozel, Bihar m, erdő vélhetően Sarkad kör-

nyékén 812
Miske (Miske), n cs, Csesztve: András 50, 52, 69; 

másik András 419, 496, 785; Borbála: Kérei 
Miklós, majd Becskereki János, Bekes Farkas 
és Andócsi Lőrinc fel 534; György 69, 82, 
625; Imre 419; Katalin 419; Kristóf 50, 52

Miske (Miske) – Mişca, Zaránd/Arad m, h 696
Miskó (Misko) Balázs özv: Katalin, jb, Fejérd 503
Miskolci (Miskolcz-i/Miskolczy) Lukács deák, n 

498, 580, 594, 641–642, és fel: Somai Katalin 
498, 594

— Pál, jb, Egerbegy 433
missilis l. levél
Miszmogyorós l. Tótfalu
Mócs (Moch, Mochin) – Mociu, Kolozs m, h 496, 

505, 536, 785, 793, 863
—i Csongor cs
—i lkk: Marha László, Pap László
Mocsár (Mochar), fn, Kisfalud 798
Mocsárkút (Mochar kwt), fn, Gyerővásárhely 625
— (Mocharkwt), fn, Szucság 281
Mócsi (Mochy) Anasztázia és István, jb, Felsőge-

rend 433
— Simon, jb, Gerendkeresztúr 433
Mocsok/Gogis (Moczok/Moczhok, Gogis) 

György, jb, Hosszúmező 230
Mocsolya (Mochola) – Valea Pomilor, K-Szoln/

Szilágy m, h 368

Mód (Mood, Mod), polg cs, Kolozsvár: András 
455; Erzsébet: Basilius István fel 599; György 
és fel: Zsófi a 455; János és Péter 455

Módi (Mody) András és György, n, Szentkirály 
241

Modlina (Modlyna) Ferenc, n, Lugos 363
Modra […], jb 83
— Simion és fi ai: Ioan és Karachon, jb, Lóna 433
Modrus (Medrusia) – Modruš/H 12
Moga Judit: Baki Pál, majd Kovacsóczi János fel 

353, 426, 696
Mogioro l. Magyaró
Mogiorokereke l. Magyarókereke
Mogioros l. Magyarós, Mogyorós
Mogiorosag l. Magyaróság
Mogori (Mogory) Tamás, n és fel: Csoronk Anna, 

Nádas 160, 274–275, 282
Mogyorós (Mogioros) – vélhetően Măriuş, Szat-

már m, h 410
— (Mogyoros), fn, erdő, Rőd 524
Moha (Moha) – Grânari – Mückendorf, Fehér/

Brassó m, h 839, 841
Mohai (Mohay) János, n, Moha 839, 841
Mohorai András l. András magister
Moiad l. Majád
Moişa l. Majos
Moldova (Moldowa) Ioan, jb, Alsófüld 742
Moldovas Petru, jb, Jára 559
Moldoveneşti l. Várfalva
Moldva (Moldowa), vajdaság 436
Molnár (Molnar) Ádám, jb, Erked 226
— Balázs, jb, Méhes 178
— Ferenc, bíró, Gyalu 138, 152
Molnári Kelemen, győri püspök (1417–1438) 12
molnármester 371–372
Molnos János és fel: Szalánkeményi Katalin, Ko-

lozsvár 794
Molnos tó (Molnos to), fn, halastó, Szava 194
— —, fn, Méhes 178
— — (Molnosto), tó, fn, Boncnyíres 187
Monostor (Monastor) l. Kolozsmonostor
— utca (Monostor wcza), utcanév, Kolozsvár 

331, 600, 740
Monostorszeg (Monostorzeg), Mănășturel, 

B-Szoln/Kolozs m, h 331, 417, 465
—i Kun Gáspár
monstrancia l. ereklye
Monyorokerek l. Magyarókereke
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Morăreni l. Malomfalva
mordály puska 730
Móré (More) András, jb 617
— Bálint, n és fel: Czompó Klára, Szucság 704
— Gábor, n és özv: Lázár Orsolya, Szenterzsébet 

506
— István és fel: Szabó Katalin 129
— István, n és fel: Budai Katalin, Sárd 625, 729, 

758, 831
— János, jb, Fodorháza 535
— László, n 69
— Márton, jb, Szentmártonmacskása 515
— Miklós és Orbán, jb, Kisesküllő 535
— Tamás, jb, Felsőtök 358
Móré (More), n cs, Szucság: Anna: Bádoki János-

né 642; Bálint 132; György és fel: Borbála 
249; Margit: Pósa Jánosné 642; Orbán 132, 
249; Pál, Kolozs vm szolgabírája 249; Sára: 
Gyerőfi  István, majd Tötöri Kristóf fel 577, 
642

—, n cs, Szucság 752
— Demeter és fi a: Tamás, jb, Felsőmacskás/

Szentmártonmacskása 104
— Petru, b, Alsószilvás 44
Morești l. Malomfalva
Móric fi a: Simon l. Meggyesi Simon
Móric (Moricz) István, jb, bíró, Kékes 96
Móric (Morich, Morycz) – Moruţ – Moritzdorf, 

Doboka/B-Naszód m, h 86, 431, 657, 852–
853

—i lkk: Vinder Bartos és Gergely, Nagy György
—i pap 657
Moroda l. Marót
mosdó korsó (ezüstből) 730
mosdó, aranyozott ezüst (nagy medencével) 130
—, ezüst 435, 696
—, korsóval 353
Mosdósi (Mosdossy), n cs: Ambrus, erdélyi dé-

kánkk és ózdi főesperes (1555), gyulafehér-
vári requisitor (1568-ig) 53, 276, 292–293, és 
fel: Csoronk Ilona 276, 292; János 276, 292–
293

mostoha 201–202, 292, 301–302, 384, 445, 588, 
629, 668, 687, 693, 741, 794, 846

Moszkva (Moschova), O, v 474
Moszkvai fejdelemség (Muzkova) 298
— — elleni hadjárat 295, 382, 474
mozsár, rézből (törővel) 625

Mönchsdorf/Münzdorf l. Harina
Mugorán (Mwgoraan) János, n, Keszeliczki Imre 

servitora és fel: Földesi Erzsébet 696
Muncsel (Munchal) – Muncelu Mare, -Mic, Hu-

nyad m, h 827
Munkácsi (Munkaczhy) Márton, kővári várnagy 

(1586) 582
Mura Mare, – Mică l. Szederjes, Kisszederjes
Mureşenii de Câmpie l. Omboz
must 212, 232, 494, 818
Mückendorf l. Moha
műhely 696
Mühlbach l. Szászsebes
Münzdorf l. Harina
Mykola l. Mikola
Mykos l. Mikes

N
Nadabi László, ifj., erd avd (1410–1415) 9–11
Nádas (Nadas) – Nădăşelu, Kolozs m, h 57–59, 

243, 248, 702, 720, 729. L. még Magyarná-
das

—i [!] László l. Nadabi László
—i birtokosok: Dobai György, Nádasi János, 

Nagy Jakab, Oláh Boldizsár
—i lkk: Bakos Demeter, Batar Barabás, Belénye-

si István, Bese Boldizsár, Bese Lőrinc, Bojtár 
Jakab, Bojtor Gáspár, Csere Lőrinc, Kis Imre, 
Korpos András, Nádasi Bálint, Nádasi Barla-
bás Antal, Nagy Miklós, Orbán Mátyás, Pu-
lyok Mihály, Roch Márton, Sárkány Tamás, 
Sile Lőrinc, Somogyi Máté, Tamási Balázs

— (Nadas), azonosíthatatlan település vélhetően 
az egykori Zágráb vm területén 274–275, 282

—i Mogori Tamás és fel: Csoronk Anna
Nádasd (Nadasd), Nádasdia – Nădăștia, Hunyad/

Fehér m, h 135, 414, 511
Nádasi (Nadasi) Bálint, n, Nádas 57–58
— Ferenc, polg, Gyalu 101, 138
— János, n 96
— János, b, Szentmártonmacskása 515
— János, n, Nádas 248
—, Bádoki, n cs: Ferenc, György 588
— Barlabás (Nadassy Barlabas) Antal, jb, Nádas 

720
—, Magyarnádasi, n cs: János és fel: Macskási 

Margit, Pál, Péter 820
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—, n cs: Bálint, Erzsébet: Dobai Györgyné, Mag-
dolna: Vaida Nicolae fel 103

Nádaskóród l. Kóród
Nádaskút völgye (Nadaskwt weolgye), fn, Gyerő-

vásárhely 452
Nádastelek (Nadastheleke), Kolozs m, prédium 

Szucság közelében 14
Nádastere (Nadasteri, Nadas teri), fn, mező, Ko-

lozsvár 750, 794
Nádé kútja (Nade kwttya), fn, Gyerővásárhely 

452
Nádék (Nadek), fn, Gyerővásárhely 452, 625
— csereje (Nadek chereye), fn, Gyerővásárhely 

625
Nadișu Hododului l. Hadadnádasd
nádor l. Druget János, Pálóci Máté, Raholcai 

„Kont” Miklós, Zsámboki Miklós
nadrág 614
—, gránát színű és skarlát 730
Nagi Pest l. Nagypestény
Nagy barátok tava (Nagy Baratok tawa), fn, ha-

lastó, Gyulatelke 833
— kaszáló, fn, Botháza
Nagy (Magnus, Nagi) Albert, b, Kérő 102
— Albert, jb, Burjánosbuda 197
— Albert, jb, Debren 241
— Albert, jb, Diós 58
— Ambrus, jb, Gerendkeresztúr 433
— Ambrus, jb, Nagyesküllő 535
— Ambrus, n, Esztény 822
— András, jb, Dátos 23
— András és Gáspár, n, Erked 637
— Antal és Gergely, vdi emberek, Mátéfalva 90
— Benedek, villicus, Huszt 12
— Balázs, polg, Kolozsvár 763
— Balázs, jb, Felsőjára 421
— Bálint, jb, Borsa 535
— Ferenc 625
— Ferenc, komornyik, Gyalu 730
— Ferenc, n és özv: Récsei Katalin, Récse 800
— Gáspár, n, Pókafalva 413
— Gáspár, polg/n és fel: Szegedi Anna, Kolozs-

vár 181, 267
— Gergely, n, Szucság 249, 401, 735
— György, jb, Móric 657
— György, n és fel: Magyari Erzsébet 192
— István, jb, servitor, Detrehem 264
— István, jb, Szava 194

— István, n 507
— Jakab, b, Nádas 248
— Jakab, szentmihálytelkei offi ciális 290
— János, n, Hari 379
— János, n, Pata 249
— László, n, Bréte 23
— László, udvarbíró, Udvarhely 23
— Lőrinc özv: Dombi Ágnes, n, Szucság 249
— Lőrincné 435
— Márton, polg, Gyalu 138, 152
— Márton, n és fi a: Márton, Mákó 391
— Máté és Mihály, n, Fodorháza 535
— Máté, b, Újfalu 84
— Máté, n, Doba/Nagydoba 368, 497
— Máté, vdi ember, Zetelaka 90
— Mihály deák özv: Sulyok Margit, n 345
— Mihály és fel: Katalin, jb, Hadadnádasd 297
— Mihály, n és özv: Szele Orsolya, Marót 796
— Mihály, n, Pata 564
— Miklós, jb, esk, Kékes 96
— Miklós, jb, Nádas 248
— Miklós, n, Zutor 171
— Orbán, jb, Méra 174
— Pál, Kolozsvár 488
— Salamon, jb, Lekence 23
— Sebestyén, n és fel: Valkai Borbála 784
— Tamás, n, Ölyved 20
— Vitályos, n, Csán 62
— […], jb, Botháza 83
—, n cs: András, Menyhért és fel: Sulyok Ilona 

681
—, Gyalui, n cs: Benedek és fel: Horvát/Tyuko-

vity Erzsébet 523, 552; István 523, 552; Judit 
552; Margit 552; Zsuzsanna 552

—, jb cs, Felsőgerend: Ágoston, István, Pál, Si-
mon 433

—, jb cs, Keresztúr: János, László és Péter 241
—, Keresztúri, n cs: András 374, 368; Gáspár 

374, 368, és fel: Bácsmegyei Anna 368
—, Kisbudaki, n cs: Péter és fel: Ináncsi Margit; 

Zsófi a 636
—, Maróti, n cs: Gáspár, Mihály, másik Mihály és 

fel: Szele Orsolya 410
—, n cs, Magyarrőd: Miklós; Zsuzsanna: Vlada 

Mátyásné 524
—, Bürgezdi, n cs,: Ferenc és fel: Récsei Katalin 

671–672
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—, n cs, Péterfalva: Anna: Izsák Márkné, Meny-
hért és fel: Csoronk Borbála, Zsigmond 160

—, Újbudai, n cs: Gáspár, Denke Péterné Petro-
nella, Simon 60; István 803

—, Zádori, n cs: Ferenc; Gergely és fel: Bodor 
Borbála; István 772

— Bak István, jb, Jenő 543, 614
— Bartho Péter, Rákos 90
— Pál (Pal) Máté, Fodorháza 111
—/Fodor Gergely, n, Menyő 230
— Szabó/Orgonás (Sartor/Orgonas) Gáspár, n és 

fel: Büdöskúti Katalin, Kraszna 671–672
— Tornys (d) Péter fi ai, jb, Nyerce 114
— Cseh István tava (Nagy Czeh Istvan tava), fn, 

Bós 697
Nagy Cheh l. Cseh cs
Nagy Eoskeolyeo l. Nagyesküllő
Nagy mal l. Nagymál
Nagy szélföld (Nagy zelfeold), fn, Egerbegy 433
Nagy alj (Nagy Ay), fn, Nagyalmás 451
Nagyajta (Nagy Ayta) – Aita Mare, Sepsi sz/Ko-

vászna m, h 130
—i Székely/Henter János
Nagyaklos (Nagy Aklos) – Ocolişu Mare, Torda/

Fehér m, h 213
Nagyalmás (NaghAlmas, Nagy Almas) – Almașul 

Mare/Almașu, Kolozs/Szilágy m, mv 18, 
301–302, 451. L. még Almás

—i Ősz János
—i plébános: Valkai János
—i fn: Kisalj, Nagyalj
— (Nagy Almas) – Almașu Mare, Hunyad/Fehér 

m, h 135
Nagybánya (Nagy Bania, Rivulus dominarum) – 

Baia Mare – Frauenbach, Szatmár/Márama-
ros m, v 346, 490, 728, 753, 760–761

—i Szegedi Ferenc és fel: Safarit Krisztina
—i lk: Hencel Balázs
—i bányák praefectusa: Herberstein Felicián 

(1587)
Nagybarcsa (Nagy Barcha) – Bârcia/Bârcia 

Mare, Hunyad m, h 412
—i Barcsai cs
nagyböjt 825
Nagydeák (Nagydeak) András, jb, Inaktelke 625
Nagydebrek l. Debrek
Nagydenk (Nagydenk) – Dâncu Mare, Hunyad m, 

h 511, 774–775. L. még Kisdenk

Nagyderzsida (Nagydershyda) – Bobota, 
K-Szoln/Szilágy m, h 637

Nagydoba (Nagidoba, Nagy Doba) – Doba Mare, 
K-Szoln/Szilágy m, h 241, 333, 368, 374. L. 
még Doba, Kisdoba

—i Adorján Jakab és Mihály, Banga Benedek, 
Décse Tamás, Nagy Máté, Rút András és fel: 
Kecskés Anna, Rút János

Nagyerdő (Nagy erdeo), fn, Nagyesküllő 535
—, fn, Szucság 281
Nagyernye (Nagy Ernye) – Ernei, Maros sz/m, h 

559
—i birtokosok: Sasa János özv: Tamásfalvi Anna
—i lkk: Galaci Pál, Kis György
Nagyesküllő (Nagy Eoskeoleo, Nagy Eoskeolyeo) 

– Așchileu Mare, Doboka/Kolozs m, h 514, 
519, 525, 535, 682, 755, 815, 817, 837, 854, 
864. L. még Esküllő

—i Valkai Miklós
—i birtokosok: Ördög Ferenc, Kémeri Kristóf
—i lkk: Nagy Ambrus, Orbán Albert
—i fn: Csikós tó, Kisbükk, Kisbükk oldala, 

Nagy erdő
Nagyfalu (Nagyfalw) – Nușfalău, Kraszna/Szil-

ágy m, h 658
Nagyfalvi (Nagyfalwy) Balázs és testvére: Lőrinc, 

jb, Keszü 80
Nagygorbó (Nagy Gorbo) – Gârbău, Kolozs m, h 

797. L. még Magyargorbó
—i lk: Mátyus Gergely
Nagyharsány (Nagyharsan) – Körösnagyharsány, 

Bihar/Békés m, M, h 573, 634
Nagyhegy (Nagyhegy), fn, Jankafalva 656
Nagykáján (Nagy Kayan), Hunyad m, feltehetően 

Felsőkajanellel azonosítható település 361
Nagykaján (Nagykayon) – Căianu Mare, B-Szoln/ 

B-Naszód m, h 842. L. még Kiskaján
Nagykalán (Nagykalan) – Călan, Hunyad m, h 

774–775
Nagykamarás l. Bánkamarás
Nagykapus (Nagykapus) – Căpușu Mare, Kolozs 

m, h 659
—i lk: Bogdán György fi a: Bálint
Nagykerék (Nagykerek, Nagykereki), Oláhbogát 

– Bogatu Român, Fehér/Szeben m, h 136, 
511

Nagykőrös (Nagykeoreos) – Pest m/M, mv 789
—i Keskeny Albert
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Nagylak (Nagy Lak, Nagylak) – Noșlac, Fehér m, 
h 144, 146, 160, 274–276, 282, 291, 625

—i Csoronk cs
—i lk: Fodor Fülöp
—i birtokrész: Csoronk rész
Nagylaki (Nagylaky) Péter deák, n 862
Nagylaki (Nagylaky), n cs: Demeter; Jakab; 

(gyalui) János és Jakab; Mátyás, gyalui prae-
fectus (1587 előtt) és fel: Sarkadi Katalin; Pál 
652

Nagyliget (Nagy liget), fn, Gyerővásárhely 452
Nagymál (Nagy mal), fn, Zilah 65
Nagymartoni Pál országbíró (1328–1349) 3
Nagymeregyó (Nagimeregio, Nagy Merego, 

Nagy Meriggio) – Mărgău, Kolozs m, h 56, 
103, 157, 198, 252–253, 319, 499, 529, 539, 
545, 555, 564, 660, 799. L. még Meregyó

—i birtokosok: Bad/Vajda cs, Kárándi Mátyás és 
Mihály, Mahul Fărcaş

—i lkk: Süket/Kovács István, Süket Gál, Süket 
Teodor

Nagymező (Nagy mezeo), fn, Szentegyed 615
— (Nagymezeo), fn, Gyerővásárhely 452
Nagymihály (NagyMihally) – Michalovce, 

Zemplén/Szl, mv 665
—i Pongrác Dénes
Nagymihályfalva (Nagy Mihalyfalwa) – Valea lui 

Mihai, Bihar m, h 487
—i Ogyai Tamás
Nagymon (Nagymon) – Naimon, K-Szoln/Szi-

lágy m, h 350, 368
—i Kusalyi Ambrus 368
Nagynyulas (Nagynyulas) – Milaș, Kolozs/ 

B-Naszód m, h 537
Nagyoklos (Nagy Oklos, Nagioklos) – Ocolișu 

Mare, Hunyad m, h 511, 774–775. L. még 
Kis oklos

Nagyosztró (Nagy Oztrov) – Ostrov, Hunyad m, h 
44

Nagypestény (Nagi Pest) – Peşteana, Hunyad m, 
h 44

Nagypetri (Nagypetri) – Petrindu, Kolozs m, h 
638

—i lkk: Kis Lukács, Márton István és János
Nagyrégen (Nagy Regen) – Reghin – Säch-

sisch-Reen, Torda/Maros m, h 305. L. még 
Régen

Nagysármás (Nagysarmas) – Sărmașu, Kolozs/
Maros m, h 330, 478, 559

Nagyszentmihály (Nagy Zent Mihaly) – Sânmi-
haiu Almaşului, Doboka/Szilágy m, h 346

Nagyszopor (Nagyzopor), mező, fn, Kolozsvár 
794

Nagyteremi (Nagy Teremi) – Tirimia, Küküllő/
Maros m, h 780. L. még Teremi

—i Sükösd István
Nagyvölgy (Nagyweolgy), fn, Szentegyed 615
Naimon l. Nagymon
Nándor (Nandor) – Nandru, Hunyad m, h 827
Nandra János, n, Hunyad vára porkolábja (1560) 

44
Nandra l. Lándor
Náprád (Naprad) – Năpradea, K-Szoln/Szilágy 

m, h 233
—i birtokosok: Gyulafi  István, Gyulafi  László 

özv: Forgách Margit
—i lkk: Bogatt Grigore, Estván Andrei, Fogoly 

Simion, Klempus Ilie, Margitta Simion, Zor-
dok Dano, Ztanko Marko

Náznánfalva (Naznanfalwa) – Nazna, Maros 
sz/m, h 42, 278, 377, 716

—i Csáni Balázs fi a: Miklós, Zeleméri Péter
Nădăşelu l. Magyarnádas, Nádas
Nădăştia de Sus l. Felsőnádasd
Nădăștia l. Nádasd
Năoiu l. Novaj
Năpradea l. Náprád
Năsal l. Noszoly
Neb/Nagy (Neb/Nagy) István és fel: Julianna, 

polg, Kolozsvár 320
Neerczhye l. Nyerce
Negre Nicolae fi a, jb, Bedecs 245
Negrești-Oaș l. Felsőfalu
négybevágás 789
Nehéz (Nehez), jb cs, Sárd: András, Szabó (Sar-

tor) Imre 758; János 58
nehezék (súlymérték) 3, 130
Nekcsei Demeter tárnokmester (1316–1338) és 

trencséni isp (1321–1338) 3
Néma (Nema) – Nima, B-Szoln/Kolozs m, h 82, 

125, 131, 256–257, 335, 788, 820
—i Dezső cs, Vajda Mihály és fel: Kabos Zsófi a
— (Nema), elpusztult település Mezőrücs határá-

ban, Torda/Maros m 598
Némai (Nemai) Menyhért, n 82
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nemes házában rejtőzködő gonosztevő elfogása 
312

—, borbevitelre vonatkozó tilalma 312
— jobbágyul kötése 675
—, Kolozsváron házat vásárló 271
—, mezővárosba költözése 47, 195, 387
—, paraszti szolgálatra nem kötelezhető 312
— zálogbavetése 44
Nemes András, n, Németi 430
— András, n és fel: Besán Dorottya 353–354
— György, jb, Szentkatolna 514
— István, n és özv: Meggyesi Margit, Szentiván 

244
— nemzetség (család) 818
nemesi előjogok 119
— —, mezővárosban 49, 119, 387
— —ról való lemondás, írásban 49
nemesítés 55, 67, 205
— (újbóli) 43
nemesség, örökségben 387
—, személyes 387
Német (Nymet) István, jb, Kisesküllő 535
német császár 130
német fennhatóság (magistratus) alatti terület 112
— fogság 324
— had 309
— hitelezők 750
németek 434, 818
Németh (Nemeth) György, n, Szentkirály 241
Németi (Nemethi), Marosnémeti – Mintia, Hu-

nyad m, h 354, 361, 430, 666, 827
—i Nemes András és fel: Besán Dorottya
— (Nemethy), Szatmárnémeti – Satu Mare, Szat-

már m, mv 490. L. még Szatmár
Németi (Nemethi), Zétényi, n cs: Ferenc tokaji 

várkap 434–435, 450, 569, 701, és fel: Balas-
si Zsófi a 117, 434, 450, 569; Ilona: Csáki Dé-
nes özv 569–570; Zsigmond 450, 569–570

Néne (Nene), Lukanénye – Nenince, Hont/Szl, h 
787

Nénei (Neney), n cs: Erzsébet, Imre és özv: Mas-
sai Anna 787

Nepolomice l. Niepolomice
Nercze l. Nyerce
Neszmélyi Miklós pécsi ppk (1346–1360) 4
Neudorf l. Újfalu
Neumarkt l. Székelyvásárhely
nevelés költségei 234

Newel (Nevelia), vár Lengyelország területén 
474

Niaradteo l. Nyárádtő
Niepolomice (Nepolomice), L, vár a Visztula 

partján 387
Nikor l. Mikcs
Nima l. Néma
Nireș l. Szásznyíres
Nistorné, jb, Szentkirály 625
Nizner/Takács (Takach) Márton, jb, Jákos 810
Nona (Nona) – Nin, Dalmácia/H, v 12
—i püspökség 12
Noşlac l. Nagylak
Noszoly (Nozaly, Nozoli) – Năsal, Doboka/Ko-

lozs m, h 96, 388, 535, 592, 795, 816, 823, 
837

—i birtokosok: Cseffei János, Wass György
—i lkk: Compol István, Szegény Máté
Nou Săsesc l. Újfalu
Novai (Noway) Gergely, jb, Keszü 80
Novaj (Noway) – Năoiu, Kolozs m, h 559, 793
—i birtokosok: Szentpáli Erzsébet és János
—i lkk: Bóné György, Zsoldos Balázs
Novák (Nowak) András özv: Anna, jb, Gyerőmo-

nostor 245
— László, jb, Szamosfalva 288
— Máté, jb, Gyerőmonostor 245
Nováki (Nowaki) György, n, a dévai vár praefec-

tusa 237
Nozaly l. Noszoly
Nösen l. Beszterce
Nuşfalău/Nuşeni l. Apanagyfalu, Nagyfalu

NY
Nyakazó (Nyakazo) György, n, Búzásbocsárd 

793
— János, n 517
nyakbavaló, lónak 435
nyakbavető 130, 247, 434, 625
—, aranyozott 618, 701
—, boncsokkal 353
—, ezüstözött 353
nyakruha, arany kötéses 370
—, aranyfonálból kötött 370
Nyárádtő (Niaradteo) – Ungheni, Maros sz/m, h 

798
Nyárló (Nyarlo) – Chichişa, Doboka/Szilágy m, h 

208, 528
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— (Nyarlo), fn, Gyerővásárhely 452
nyárs, vas 625
Nyék (Nyek), Bihar m, prédium Sarkadkeresztúr-

tól északnyugatra 812
Nyerce (Neerczhye, Nerce, Nercze) – Mierţa, Ko-

lozs m, h 85, 114, 199, 388, 480, 525, 595, 
662, 675, 816

—i lkk: Fekete Lázár és fi a, Luka Gergely és Já-
nos, Nagy Tornys (d) Péter fi ai, Polyák Péter

—i udvarház 388
nyereg 247
—, nyolc Ft-ot érő 175
—, paraszt 730
—, skarlát (ezüstös kengyelvassal) 730
—, szerszámostól 625
nyeregkápa 701, 730
nyestbőr 730
nyílföldek 178
nyílfű 615
nyíllal való osztás 380
nyílrész, erdőből 793
Nyíres (Nyres) – Bonţ, Doboka/Kolozs m, h 92, 

540. L. még Boncnyíres
—i Dobai Simon, Székely cs
— (Nyres) – Mireş, B-Szoln/B-Naszód m, h 842
— (Nyres), Almásnyíres – Mesteacănu, Kolozs/

Szilágy m, h 595
— (Nyres), fn, Szentmártonmacskása 515
Nyíresi (Nyressy) Anna: Fejérdi Miklósné 269
Nyírmező (Nyrme[ze]o) – Mermezeu-Văleni, 

Hunyad m, h 135
— (Nyrmezeo) – Poiana Aiudului, Fehér m, h 75, 

118–119
Nyírő (Nyreo) András, polg, Udvarhely 406
— István, polg és fel: Budai Erzsébet, Kolozsvár 

124, 347, 436
— József, polg, Kolozsvár 790
— Simon, polg, Kolozsvár 215
—, polg cs, Kolozsvár: Kálmán 380, 442, 532, és 

fel: Pulacher Anna 532; Miklós 532
Nyitra (Nyitra) vm 151
— (Nitra) – Nitra, Nyitra m/Szl, v 12
—i püspök: Berzevici György, Szigeti (Frankói) 

István
nyomkövetés 172
nyoszolya 727
Nyrmezeo l. Nyírmező

nyugta 21, 28, 39–41, 61, 87, 97, 100, 115, 154, 
204, 229, 235, 263, 268, 279, 289, 297, 308, 
329, 347, 351, 391, 649, 766, 807

—, tizedfi zetésről 242
nyugtázás 395, 441, 457, 500, 533, 541, 547, 550, 

552, 567, 577–578, 591, 629–630, 659–660, 
672, 676–677, 682–683, 687–688, 709, 726, 
730–731, 733–734, 744, 748, 786, 806, 817, 
861

Nyújtodi (Nywtodi) István, n és özv: Vitéz Erzsé-
bet 589

Nyúlas alj (Nywlas ay), fn, Szentegyed 615
nyúlháló 535

O, Ó
Oarda l. Váradja
Oberblasendorf l. Felsőbalázsfalva
óbor 494
Óbuda (Obuda, Oh Buda) – Vechea, Kolozs m, h 

197, 858. L. még Buda, Burjános- és Újbuda
Ocland l. Oklánd
Ocna Dejului l. Akna
Ocna l. Sófalva
Ocna Mureş l. Marosújvár
Ocna Sibiului l. Vizakna
Ocnişa l. Akna
Ocolişel l. Kisaklos
Ocolişu Mare l. Nagyaklos
Ócsík útja (Oh Chyk uta), fn, Oláhfalu, Lövéte 90
Odak Ferenc, n, Horvát 31
Odendorf l. Abafája
Odorheiu/Odorheiu Secuiesc l. Udvarhely
Odrihei l. Udvarhely
offi ciális 439, 535, 615, 777. L. még almakeréki, 

bátosi, fülei, gerlai, oláhfenesi, szentmihály-
telkei, tordai kamarásé, vécsi, zentelkei

—, nemesi 397, 464, 586, 620, 681, 711, 741, 
818, 846

offi cium lekötése 653
—, Kápolna districtusi 653
Ogra l. Ugra
Ogyai (Ogyay) Tamás, n, Nagymihályfalva 487
Ohába (Ohaba) – Stânceşti-Ohaba, Hunyad m, h 

819. L. még Hidegfalu
— (Ohaba), Kőaljaohába – Ohaba de Sub Piatră, 

Hunyad m, h 44
Ohaba l. Újfalu
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Ohábica (Ohabicza), Hobicavárhely – Ho-
biţa-Grădişte, Hunyad m, h 44

oka (mértékegység) 730
Oklánd (Okland) – Ocland, Udvarhely sz/Hargita 

m, h 90
—i lk: Pok Kelemen
oklevél 581, 618, 754
— ára 61, 194
— —nak törlesztése 436
— átadása 350, 363, 412, 418, 508, 612, 629–

630, 781, 786, 820
— — birtokkal együtt 18, 278, 634, 663, 704, 816
— átengedése 577, 819
— átírása 8, 12, 36–37, 39–41, 46, 48–50, 56–63, 

65, 68, 79, 89, 94, 119, 130, 169, 181, 242, 
365–366, 374, 397, 406, 456, 578, 583, 608, 
649–651, 657, 689, 736, 749, 766

— bemutatása 59, 341, 350, 374, 547, 567, 578, 
649, 677, 862

— —, perben 61, 64, 195, 704
—, életkormegállapító 208, 217, 774
— elidegenítése 470
— előállítása 349
—, eltérő szövegű 535
— eltulajdonítása 789
— elvesztése 30, 43, 126
—, említésből ismert 17, 19, 25–27, 29, 35, 42, 

47, 51, 54, 75–76, 118, 143, 173, 177, 225, 
344, 352, 416, 420, 429, 507, 545, 692

— érvénytelenítése 208, 210, 228, 409, 421, 483, 
732, 778, 791, 847

—, eskütételt elrendelő 529
—, felmentő (absolutionalis) 625
—, fogott bírói 368, 548–549, 663
— háramlása 219
—, hártyára írt 16
—, haszontalan 672
— hiánya 774–775
— igénylése 412, 819
—, jelentés (relatio) 57–59, 63–64, 78, 84, 96, 

119, 138, 152, 178, 232–233, 241, 249, 266, 
323, 379, 433–434, 488, 529, 535, 556–557, 
559, 602, 604, 623, 625, 682, 696, 721, 730, 
827, 862

— jóváhagyása 4, 36, 68, 79, 131, 456, 612, 798
— kiállítása 380, 427, 459, 807
— —ának díja 46, 56
— kieszközlése 195

— kihirdetése hatóság előtt 43
— kijavításának megtagadása 437
— kiváltása 103, 436, 539
— letétbe helyezése a konventnél 457
— másolata 23, 35, 44, 83, 219
— megőrzése 130, 351
— — ládában 629
— megszerzése 470
—, magyar nyelvű 46, 56, 58, 63, 65, 78, 116, 

172, 277, 368, 491, 527, 548, 566, 580, 583, 
625, 657

—, megbízólevél 853
—, megintő és idéző 57, 64
—, mentesítő (absolutionales) 194
—, mezővárosi 65
—, pápai 727
—, parancslevél (mandatum) 15, 19, 22, 57, 59, 

62–64, 71, 75, 82, 89–90, 95, 132, 137, 142, 
160, 177, 182, 223, 225, 231, 243, 265, 315, 
322, 331, 432, 437, 477, 486, 549, 625, 682, 
692, 762, 832, 837, 843–844, 855–856, 859

—, par-példánya 649–651
—, pátens 3, 12, 20–21, 28, 36, 39–40, 52, 61, 65, 

71, 94, 116, 242, 277, 398, 420, 446–477, 
456, 649, 749, 765, 832, 837, 843–844

—, pergamenre írt 3, 11–12, 14, 18, 36, 43, 55, 
205, 456, 474, 574, 672, 736, 809

—, privilégiális l. privilégium
—, protocollumba kötött 491
—, sérült 3, 46, 56
—, széttépése 750
— szövegének javítása 818
— — kiegészítése 12
— szövegrészének érvénytelenítése 818
—, tartalmilag átírt 30, 34, 38, 53, 55, 66, 69–70, 

72–73, 78, 91, 102, 131, 164, 171, 182, 184, 
223, 239, 250–251, 253, 301, 334, 341, 380, 
398, 405, 432, 478, 513, 519, 542, 585, 622, 
641, 662, 679, 724, 735, 756, 773, 822, 832, 
837, 843–844, 855, 859

—, tévesen kiállított 437
—, transmissionális (peráttevő) 436, 625
—, új ítéletet elrendelő 195, 862
—, ügyvédvalló (prókátor levél) 50, 52, 64, 160, 

162, 195, 216–217, 255, 332, 406, 430, 549, 
625, 835, 838, 852

— visszaadása 204, 351, 672
— visszaszerzése 192, 226, 862
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— visszatartása 862
—, zárt 118, 519
oklevelek jegyzéke 625
— őrzése 629, 672
— — , zöld ládában 625
okulár (szemüveg) 727
Olach Brette l. Oláhbrettye
Oláh (Olah) András, jb 84
— András, n, udv fam 50, 52
— Benedek, jb, Páncélcseh 641
— Boldizsár, b, Nádas 248
— Boldizsár, n, Oláhgorbó 243
— János, jb, bíró 83
— László, esk polg, Zilah 65
— Miklós, egri ppk (1548–1553), esztergomi ér-

sek és örökös isp (1553–1568), tanácsúr 
(1552), Hont vm isp (1559-től), főkancellár 
(1553–1568), kir helytartó (1562–1568) 36, 
43

—, Ajtoni, cs: Antal és fel: Sarló Zsófi a; János 
564

—, n cs, Oláhgorbói: Anna: Gorbói Jakabné, Bol-
dizsár és fel: Szörényi Anna, másik Boldizsár, 
István 720

Olah Reod l. Oláhrőd
Oláhbányabükk (Olah Banyabewki) – Vâlcele, 

Torda/Kolozs m, h 164, 847, 849. L. még Ma-
gyarbányabükk

Oláhbikal (Olah Bikal) – Bica, Kolozs m, h 375, 
788, 815

Oláhbogát l. Nagykerék
Oláhbrettye (Olach Brette, Olach Britte) – Bretea 

Română, Hunyad m, h 44
Oláhbun (Olah Bun, Olah Bwn), Alsóbun – Țopa, 

Küküllő/Maros m, h 446, 549
Oláhcsesztve (Olah Cheztwe) – Cistei, Fehér m, h 

76
Oláhdég (Olahdeg), Marosdég – Deag, Küküllő/

Maros m, h 84
Oláhdellő (Olahdelleo) – Dileu Vechi/Român, 

Torda/Maros m, h 84, 791
—i lk: Bazarad Petru
Oláhfalu (Olahfalu), Szentegyházasoláhfalu – 

Vlăhiţa, Udvarhely sz/Hargita m, h 89–90. L. 
még Szentegyházasoláhfalu

—iak kiváltságai 90
—i fn: Albert Ferenc öröksége, Bányabükki 

völgy, Barátok völgye töve, Borvíz, Borvíz-

háta, Borvízháthéján, Borvízmezeje, Csíkra 
menő országút, Déda hegy, Erőspatak, 
Gyepűmezeje, Gyepűpataka, Köves patak, 
Lengyelfalvi rész, Lövétére menő országút, 
Ócsík útja, Oszvald István vize, Rákospataka, 
Rákospatak dorma, Szurdok rév, Tabiás feje, 
Tapolca, Vargyas vize, Veres Antal ere

Oláhfellak (Olahfelek) – Feleac – Falk, Dobo-
ka/B-Naszód m, h 192, 592. L. még Fellak

Oláhfellaki (Olahfelek-i) Tamás, jb, Rőd 192
Oláhfenes (Olahfenes) – Vlaha, Kolozs m, h 572, 

586, 812
—i offi ciális: Horvát György
—i lkk: Barla János, Kun Pál, Tatár Máté
—i udvarház 812
Oláhfodorháza l. Fodorháza
Oláhgorbó (Olah Gorbo, Olahgorbo), Kolozs m, 

elpusztult település Kolozsvár és Szelicse kö-
zött 243, 720

—i Oláh Boldizsár
Oláhgorbó l. Birbó
Oláhkapus (Olah Kapus, Olahkapus, Olah Kiska-

pus), elpusztult település Kiskapus közelé-
ben/Kiskapusba olvadt 123, 234, 260, 289, 
452, 462. L. még Kiskapus, Magyarkiskapus

Oláhkara (Olah Kara, Olahkara) – Cara, Kolozs 
m, h 154, 159, 317, 390. L. még Kara

Oláhkecel (Olah Keczel) – Meseșenii de Sus, 
Kraszna/Szilágy m, h 410. L. még Kecel, Ma-
gyarkecel

Oláhlóna (Olahlona), Aranyoslóna – Luna, Tor-
da/Kolozs m, h 666–667

Oláhmonostor (Olahmonostor) – Mănășturu 
Românesc, Kolozs m, h 815

oláhok l. románok
Oláhorbó (Olahorbo), Felsőorbó – Gârbova de 

Sus, Fehér m, h 75, 118–119
Oláhpad (Olah pad), fn, Gyerővásárhely 625
Oláhpalatka (Olahpalotka) – Pălatca, Kolozs m, 

h 593. L. még Magyarpalatka
Oláhpata (Olahpatha) – Pata, Kolozs m, h 829, 

838. L. még Magyarpata, Pata
Oláhrápolt (Olah Rapolt) – Rapolțel, Hunyad m, 

h 774. L. még Tótfalu
Oláhrőd (Olah Reod) – Rediu, Kolozs m, h 109–

110, 697. L. még Magyarrőd, Rőd
Oláhsályi l. Sályi
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Oláhszentkirály (Olahszentkiral) – Crăești, Tor-
da/Kolozs m, h 220

— (Olah Zentkiraly) l. Topaszentkirály
Oláhszentkirály l. Szentkirály
Olajos (Olaios) Péter, jb, Bürkös 841
— (Olayos) György, polg és fel: Ádám Katalin, 

Szászsebes 98
—/Szabó (Olayos/Zabo) Jakab, polg, Kolozsvár 

438
Olasz (Olaz) Balázs 436
olaszok 609
Olcsárdi (Olchyardy, Olchiardi) András, n, 

Szentmihálytelke 57
— Borbála: Ispán Szilveszter özv 477
—, n cs, Kovácsi: György 476; Katalin 638; Mik-

lós 69, 638; Vitályos 57–58, 476, és fel: Kom-
játi Ágota 476; másik Vitályos 476; Zsófi a 
476

Olcsó (Olcho) Illés, jb, Bánd 728
Olfa l. Ozva
Olnok l. Ónok
ólombánya l. radnabányai
oltárigazgatóság telke, Krasznán 399
oltármesterség, „czibavit” (vélhetően a „Ciba-

vit…” misét celebráló káplán jövedelme) 65
— öröksége 65
olvasás 763
Oly (Oly), Bihar/Békés/M, elpusztult település 

Méhkerék közelében 584
Omboz (Omboz) – Mureşenii de Câmpie, Dobo-

ka/Kolozs m, h 34, 375, 512, 713
—i Kemény cs
—i kőház 34
—i udvarház 375
Ombozi (Omboz-i, Ombozy), Kisdevecseri, Om-

bozi, Szováti, n cs: Gáspár 34, 512, 713, 823, 
és fel: Székely Katalin 823; György 174, 249, 
281, 466, 512, 612, 628, 863, és fel: Bank 
Margit 174, majd: Szentpáli Erzsébet 612, 
628, 863; István 512; János 34, 512, 713; má-
sik János 172, 466, 512, 559, és özv: Erdélyi 
Borbála 559; Katalin: Dobokai Istvánné 613, 
774, 830; Márta: Keresztúri Gáspárné 713, 
823; Miklós 512, 713; id. Miklós 34, 512, 
713; ifj. Miklós 34, 512, 713; másik Miklós 
és fel: Gerlestei Sára 830; másik Miklós 774, 
819, és fel: Almádi Katalin 819; Zsófi a: Bad/
Vajda Ștefan fel 823

Omlásalja (Omlasallya, Omlas Allya) – Măluț, 
B-Szoln/B-Naszód m, h 23, 121, 431, 446, 
506, 549

Omlási (Omlassy) Lőrinc, n 818
Ompolykisfalud l. Kisfalud
Ongor János, n 23
Oniga (Onyga) Rafael, jb, Kók 264
Ónodi (Onodi) Tamás, n, Szentkirály 241
Ónok (Olnok) – Bârlea, Doboka/Kolozs m, h 62, 

64, 166, 208, 460
—i Pósa cs
ónedény 638, 765
ónpalack 392
óntál 392
—, angliai 730
óntárgyak 625
Onuca l. Unoka
Ópányik (OhPanyk, Opanik), Kolozs m, prédium 

Pányik közelében 260, 439
—i fn: Kistelek
ópénz 730
Opros, jb cs, Kece: Dumitru, ifjabb Marcu, Mar-

cu, Marian Opris, Nicolae, Simion 433
óra, aranyozott 730
Oradea l. Várad
Óragyártó (Oragyarto) Ferenc, polg, Enyed 669
Orăștie l. Szászváros
Orastyoara (Varastivara), Városvize – Orăștioara 

de Jos-, de Sus, Hunyad m, h 511
Orașu Nou l. Újváros
Orbai (Orbay) Kristóf, n és fel: Polyák Klára, 

Vingárt 838
— László, Sárvári, n és fel: Petrichevich Horváth 

Katalin 523, 552
Orbán (Orban) Albert, jb, Nagyesküllő 535
— György, n, Szentkirály 433
— Mátyás, jb, Nádas 58
— Mihály, jb, Debren 241
orcatakaró 548
Órévi Lukács, váradi ppk (1397–1406) 8
Orgonás/Szabó (Orgonas/Zabo), n cs, Kraszna: 

Ferenc, Gáspár, János, Mátyás és fel: Katalin, 
Miklós 415

Orgován (Orgowan) Mihály, Kolozsvár 324
Orlat l. Váralja
Ormándi (Ormandi) Lajos 436
Ormány (Ormany) – Orman, B-Szoln/Kolozs m, 

h 726–727
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—i lkk: Béres Pál és özv: Szász Magdolna, Megy-
gyes Ferenc

Ormányi (Ormany) Demeter, Huszt 35
Ormeniș l. Örményes
Oros (Oroz), Szabolcs/M, ma Nyíregyháza része 

130
Oros Truța (Orros Thruczha), jb, Bőly 264
Orosfaia l. Oroszfája
Orosi (Orozy) Lőrinc, n 130
Oroszfája (Orozfaya) – Orosfaia – Reusswald, 

Kolozs/B-Naszód m, h 537, 655, 665, 808
—i Bornemisza István, Mikó János, Pápai Imre
Oroszmező (Orozmezeo) – Rus, B-Szoln/Szilágy 

m, h 143, 145
Oroszország (Russia) 526
—i vámok jövedelmei 526
Oroz l. Oros
Orozmezeo l. Oroszmező
Orros (Orros) Kelemen és Márton, n, Palatka 

536, 762–763
—, jb cs, Boldoc: Antal, János, Márton 421–422
orsó 727
Orsolya asszony 436
—, Torda Benedekné, Vista 152
országbíró: Báthory István
országút 90, 433, 515. L. még közút
—, Szék felé vezető 833
országgyűlés 69, 82, 494
—, lengyel 474
—i végzés 175, 331, 424, 466, 520, 720, 824, 840
ort (súlymérték) 625
orvos 399. L. még Balásfi  Ferenc, Blandrata 

György, Rózsa János
—i költségek 775
Orzechwsky Pál, Báthory István lengyel kir po-

hárnoka (1585), a chełmi vámok prefectusa 
(1585) 526

Osgyán (Osgian) – Ožďany, Gömör m/Szl, h 789
ostábla, kőből 730
ostrom 382, 474. L. még Tokaj ostroma
ostromfedél építése 474
Ostrov l. Nagyosztró
Ostrovu Mic l. Kisosztró
Osvát (Osswat) András, jb, bíró, Búza 96
oszpora, török pénznem 130, 730
osztály l. birtok felosztása
osztályos atyafi  29, 38, 159, 161, 667
osztályrész 861

— visszaszerzése 781
osztóföld 452
Osztopán (Ozthopan, Oztopan), Somogy/M, h 

167, 277, 293, 699
—i Pernezi cs
Osztróvi (Oztrovy, Nagy Oztrovy, Oztrovicz), n 

cs, Nagyosztró, Oláhbrettye: Borbála, Gás-
pár, György és özv: Toma Katalin, János, 
Miklós, Pál László 44

Osztróvi Ankó (Feier Istol-i), n, Mészfalva 44
Oszvald István vize (Osvald István vize), fn, 

Oláh falu 90
Óvári (Ovary) Péter, pap és fel: Medvés Orsolya, 

Cege 740
Ózd (Ozd) – Ozd, Fehér/Maros m, h 120, 309, 

424, 862
—i Baládfi  cs
Ožďany l. Osgyán
Ozdizentpeter l. Uzdiszentpéter
Ozora (Uzura), bánság Bosznia területén 4–5
Oztrovicz l. Osztróvi
Ozun l. Uzon
Ozva (Ozwa), elpusztult település Tiszanánától 

D-re, Heves megye 781

Ö, Ő
ökör 189, 342, 376, 392, 563, 573, 580, 625, 798, 

827
Ököritó (Eokeoritho, Ewkerytho), fn, Zsuk 2
ökörszekér 625
ől (mértékegység) 625
Ölyved (Eolwed), Zaránd m, elpusztult település 

Kerülős közelében 20
Őr (Eor) – Iuriu de Câmpie, Kolozs m, h 106, 

149, 589, 681
— (Eor), Alőr – Urişor, Doboka (!)/B-Szoln/Ko-

lozs m, h 290
Ördög (Eordeog), Nagyesküllői, n cs: András 

199; Ferenc 153, 514, 519, 535, 682, 837, és 
fel: Ilona 837; György 854, 864; Ilona: Ké-
meri Kristófné 199, 326; János, Doboka vm 
isp (1586) 153, 535; másik János 535; Kata-
lin: Teke Tamásné 854

Ördög kútja (Eordeog kwttia), fn, Kisfalud 798
Ördögkeresztúr (Eordeogkereztwr) – Cristorel, 

Doboka/Kolozs m, h 535, 755
—i birtokos: Ördög János
—i lkk: Gál Mihály, Pap Albert



Név- és tárgymutató 407

Őri (Eory) István, jb, Alőr 423
Örke (Eorke) – Urca, Torda/Kolozs m, h 643, 850
Örményes (Eormenyes) – Ormeniș – Urmesch, 

Küküllő/Maros m, h 431
Örményszékes (Eormenyzekes) – Armeni – Ur-

menen, Fehér/Szeben m, h 646
Őrmező (Eormezeo) – Var, Doboka/Szilágy m, h 

29, 161
—i vám 29, 161
örökbecsű 313, 833, 835, 851
örökbefogadás 246–247
öröklés, leányági 296
örökösödési jog sérelme 415
— szerződés 135, 754
— —, kölcsönös 410, 811, 849
— —, — (magszakadás esetére) 754
örökössé nyilvánítás 246, 415, 427, 812
örökség, adóköteles 312
— felosztása 346
— kiadása 807
—, atyai 65
örökségből való kizárás 427
Ős (Eos) – Fântânele – Eisch, Doboka/B-Naszód 

m, h 778
Ősi (Ewsy), Bihar m, elpusztult település Komádi 

közelében 20
ösvény 241, 342
Ősz (Eoz), n cs, Szerdahely, Nagyalmás: Doroty-

tya 451; János 200, 451, 497; másik János 
200, 201, 301–302, 451, 497; Zsófi a: Siroki 
Boldizsárné 200, 451

összeírás, portális 387
ötvened 50
ötvenférfi  (quinquaginta electi patres) l. tordai
Ötvös (Aurifaber, Eottves) Ádám, polg, Kolozs-

vár 845
— István deák, Szatmári, n 240
— Józsa, polg és özv: Toldi Erzsébet, Várad 790
— Jeromos, polg, Debrecen 486, 488
— István és fi a: András, polg, Kolozsvár 321
— Orbán, polg és fel: Katalin, Kolozsvár 231–

232, 751
—, polg cs, Kolozsvár: András és fel: Kakas Ka-

talin, másik András, Anna 591
—, Szatmári, n cs: Balázs, Boldizsár, Gáspár és 

István 327
—/Cementes (Aurifaber/Cementes), polg cs, Ko-

lozsvár: János és fel: Zsuzsanna, másik János 
571

ötvös (aranyműves) 124, 215, 228, 347, 393, 537, 
600

ötvösszerszámok 228
öv 625
—, arany 130, 435
—, ezüst 370, 678
—, ezüstözött 389
—, ezüstözött fonalakból font 376
—, „mayczos”-nak nevezett 376
—, selyem 727, 730
—, zománcos rózsákkal 701
özvegy, gyámoltalan volta 212

P
Paczot Zsigmond, n, hadbíró 789
padlás 529, 560
padszék 625
Pagocsa (Pagochya, Pakocha) – Pogăceaua, Tor-

da/Maros m, h 30, 83
—i lkk: Barla Miklós, Kenéz Luca, László Péter, 

Vég György
pajzs, aranyozott 392
—, tatár 730
Pajzsos (Paysos, Clypearius) Mihály, polg és fel: 

Perecseni Katalin, Kolozsvár 185, 228–229
Pakocha l. Pagocsa
Paks (Pokos, Pax), Tolna/M, v 130, 399
Paksi (Paxi) Jób, n 130
— János, kir-néi étekfogómester (1351–1354) 4
Pál, kir-néi tárnokmester l. Garai Pál
—, országbíró l. Nagymartoni Pál
—, apostol 116
Pál (Pal) Gáspár, n, Diós 58
palack, fából 625
—, ónból 625, 727, 730
—, üvegből 625
Paládi (Palady), n cs: Anna: Mikói Andrásné, 

Márton 662, 675
palánk felgyújtása, ostrom idején 474
palást, posztóból 727
—, zöld muharból 701
Palástos (Palastos) István, Kolozsvár 763
Palatka (Palottka, Palothka) – Pălatca, Kolozs m, 

h 255, 536, 762. L. még Magyarpalatka, 
Oláh palatka

—i Orros Kelemen és Márton
—i lkk: Bereck János, Szabó Tamás, Vajda And-

rás
Palbert Boldizsár, jb, Középlak 168
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Pálfalva (Palfalwa) – valószínűleg Székelypálfal-
va – Păuleni, Udvarhely sz/Hargita m, h 595

— (Palfalwa), Szatmárpálfalva – Păuleşti, Szat-
már m, h 699

— (Papfalva), Csíkpálfalva – Păuleni-Ciuc, Csík 
sz/Hargita m, h 90

—i lk: Barabás Gergely
Pálfi  (Palffy) Simon, jb, Bánd 728
pallos 130
—, ezüstözött 247
—, — (aranyozott cápás) 701
—, ezüstözött/aranyozott 678
Pálóc (Palocz) – Pavlovce nad Uhom, Ung m/Szl, 

mv 12
Pálóci (Palocz-i) Máté, nádor (1435–1436) 12
— György, esztergomi érsek (1423–1439) 12
pálos kolostor l. szentmihálykői pálos kolostor
Palotai (Palotay) Márton, n és fel: Sáfár Zsófi a, 

Cege 326
Palotka l. Palatka
Pálvára (Palwara), Kraszna/Szilágy m, prédium 

Kisrécse környékén 581
Pán (Pan) János, n, Báthory István servitora, 

Hesdát 162
panasz 49, 90
Páncélcseh (Panczelcheh, Panchel Czeh) – Panti-

ceu, Doboka/Kolozs m, h 157, 276, 283–285, 
514, 528, 531, 594, 641–642, 704, 719, 823, 
828, 831

—i Bad/Vajda Ștefan, Budai Kálmán és özv: 
Czompó Ágota, Czompó Mátyás, Miskolci 
Lukács, Pósa János és fel: Móré Margit, Ra-
bóci cs

—i lkk: Bereck András, György Antal és Lőrinc, 
Szabó Gervasius özv, Szász Antal, Szász Be-
nedek, Szász Lőrinc, Vég Albert

páncél 625, 701, 730
páncéling 730
páncélkesztyű 392, 730
páncélujj 625, 730, 798
Panda Petru, jb, Várca 252
Pándi (Pandi) Gábor, n és fel: Sándor Anna, Vár-

ca 533
— Miklós, n, Kraszna 399
Panit (Panyt, Panith), Mezőpanit – Pănet, Maros 

sz/m, h 69, 84, 706
—i Alard Ferenc
Panit Miklós, jb, esk, Kékes 96

Panka Pál, pécsi származású aranyműves, polg és 
özv: Indali Dorottya, Kolozsvár 228–229

Pannicida l. Posztómető
Panticeu l. Páncélcseh
Pányik (Panyk) – Păniceni, Kolozs m, h 234, 260, 

289, 439, 462, 464, 663
—i lkk: Bojtos Demeter és János
Pányiki ösvény (Paniky eoswen), fn, Gyerővásár-

hely 452
pap 14, 23, 74, 195, 298, 509, 599. L. még bothá-

zai, cegei, csehi, egerbegyi, egeresi, enyedi, 
gyalui, györgyfalvai, kidei, kolozsi, kolozs-
vári, köblösi, krakkói, lippai, magyargáldi, 
mórici, rokszini, románoké, szentmargitai, 
szentmihályfalvi, tasnádi, zilahi

— gyermeke 65
Pap réti (Pap reti), fn, Gyerővásárhely 452
Pap szénafüve (Pap zena fewwe), fn, kaszáló, 

Magyarrőd 342
Pap Albert, jb, Ördögkeresztúr 535
— Gáspár, jb, Récse 672
— Grigore, jb, Paptelek 241
— György, jb, Akna 147
— György, n és özv: Safarit Sára, Tövis 728, 753
— Ioan, jb, Berend 674
— István, polg, Gyalu 94
— János, jb, Székelyhíd 656
— László, jb, Mócs 863
— László, n és özv: Szele Orsolya 410
— Toma, kenéz 83
—, n cs, Nádasd: György 414; László és özv: Ke-

nézi Erzsébet 414, 542, 547
—, n cs, Nagymeregyó: István, Márta: Kárándi 

Jánosné 198
—, n cs, Nagypetri: András, Gergely és fel: Buda 

Katalin, István, Zsófi a: Somogyi Tamásné 
638

Pápai (Papay) Imre deák, n, gyulafehérvári requi-
sitor (1579–1584), Oroszfája 119, 655

Papbányája (Papbanyaya), fn, bánya, Radnabá-
nya 804

Papfalva (Papfalva, Papfalwa) – Popești, Kolozs 
m, h 160, 274–276, 291, 440, 618

—i Csoronk rész
Papfalva l. Pálfalva (torzult névalak)
Papfüve (Pap fi ve), fn, Boncnyíres 269
Papi (Papy), Bihar/M, elpusztult település Okány 

környékén 584
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Papiu Ilarian l. Bodon
paplan 625, 701, 727, 730
Paptelek (Papteleke), Szilágypaptelek – Popeni, 

K-Szoln/Szilágy m, h 241
—i birtokosok: Serédi István özv: Várdai Klára
—i lkk: Crăciun, Fazakas László, Fekete Gheor-

ghe és Ignaţiu, Janos Mihai, Pap Grigore, 
Șorban Ioan, Tóth Lázár, Vaida Rippa

papucs 730
Para Mihai, Alsószilvás 44
parancslevél l. oklevél, parancslevél (mandatum)
paráznaság 763
párducbőr 730
paripa 508, 625
—, csókás szemű 625
Parlag (Parlag), Bihar/M, Debrecenbe beolvadt 

település 487
— (Parlagh), Rózsapallag – Prilog, Szatmár m, h 

490
parlagföld 625
Parlagi (Parlagy, Parlagi), n cs: György 303, 

351, 487, és fel: Jakcsi Katalin 303, 487; Fru-
zsina 303; Miklós 303, 487

Parnas István, n 236
parochia, kiváltságos 3
Páros (Paross) – Paroş, Hunyad m, h 313
—i Szabó István
pártaöv 491, 548, 625, 727
—, aranyozott (virágos) 701
—, bársony (ezüst betűkkel) 678
—, ezüst (szegezett) 678
—, orcás 625
Paruta (Parruta), Velencei, n cs: Elisabeta: Balas-

si Istvánné, Niccolo és fel: Fiera Virginea 609
Pascu (Pascho), jb cs, Kece: Opra, Simion, Toma 

433
Paşcul (Paskul) Simion, jb, Kók 264
Pászmár (Paszmar) Mátyás, jb, Erked 226
Pásztói (Paztoy) János és özv: Zsófi a 112
Pásztor (Paztor) András, n 735
— Gergely, jb, Sárd 197
pásztor fi zetése 625
Pata (Pata), Bihar m, elpusztult település Tulka 

közelében 295
— (Patha) – Pata, Kolozs m, h 60, 144, 146, 249, 

564, 649, 712. L. még Magyarpata, Oláhpata
—i Nagy János, Nagy Mihály, Sarló cs

—i lkk: Boka László, Boka Margit: Szomordoki 
Bertalanné, Horvát István

Patai (Patay, Pathay), polg, n cs, Dés: Lőrinc 
707, 746, és özv: Gerő Zsófi a 707; Máté, fdi 
ítélőszéki íródeák (1589) 707, 746; Zsófi a: 
Szentmihályfalvi János deákné 707

patak 33, 220, 241, 515
Pataősi (Pataeossy), Bihar m, elpusztult település 

Tulkától délnyugatra 295
patarénusok és eretnekek kiirtása 5
Pathiod l. Pátyod
Patócs (Patocz), meghatározatlan fekvésű telepü-

lés, hihetőleg az egykori Arad megye terüle-
tén 431

Patócsi (Pathochy, Pathoczhy), Eperjesi, Kecske-
méti, n cs: Emerenciána: Bánk Pál, majd 
Tompa István özv 222, 264, 271, 276, 290, 
440; Ferenc és fel: Szerecsen Krisztina 431; 
György 69, 83, 95–96; Katalin: Kendi Sán-
dorné 431; Zsófi a: Bebek György özv 112, 
290

—, Eperjesi, Kecskeméti, n cs 92
Patrovai (Patroway) Lőrinc, n és özv: Török 

Anna 353
Pattantyús (Pattantius) Balázs, n 69
patvarkodás vétke 552, 791, 861
Pátyod (Pathiod), Szatmár/M, h 834
—i lkk: Budai Tamás, Kis László, Kun András és 

Lukács
Pavlovce nad Uhom l. Pálóc
Păuca l. Pókafalva
Păuleni l. Pálfalva
Păuleşti l. Pálfalva
Păcureni l. Pókakeresztúr
Pădureni l. Csanád, Magyaróság
Pădurenii l. Kók
Păingeni l. Póka
Pălatca l. Magyarpalatka, Oláhpalatka
Păltiniş l. Kecset
Păniceni l. Pányik
Pâglișa l. Poklostelke
pecunia publica l. Kolozsvár város közös pénze
Pécs (Pech, Quinqueecclesia) – Fünfkirchen, Ba-

ranya/M, v 8, 12, 229
—i Pál, dalmát-horvát és szlavón bán (1404–

1406) 8
—i püspök: Albeni Henrik, Alsáni Bálint, Nesz-

mélyi Miklós, Szeglaki László
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pecsét, bírói 61, 195, 398, 446
—, császári cím elnyerése után megsemmisített 

12
—, dubrovniki 331
—, erdélyi ügyekben használt 456
—, függő 4, 11–12, 14, 16, 18, 23, 43, 45, 47, 55, 

96, 103, 174, 204–205, 244, 312, 333, 361, 
387, 399, 494, 574, 672, 701, 809

—, — titkos 16, 36
—, kir 52, 79, 382
—, —, elveszett 4
—, —, kettős 4, 8
—, —, titkos 7, 43
—, —, újabb 7
—, lengyel kir és litván nagyfejedelmi 474
—, magán 37, 40–41, 44, 46, 56, 78, 90, 116, 171, 

242, 253, 277, 368, 491, 549, 661, 689, 721, 
760–761, 789

—, magyar királyként használt 36, 43, 490
—, mezővárosi 65
—, nagyobb autentikus 4
—, —, kettős 12
—, püspöki 39
—, titkos 79, 387, 456
—, új, kettős 3, 12
—, vörös 43, 71, 765
pecsételés, pecsétfővel 197, 233, 264, 401, 499, 

529, 559
pecsétnyomó, acél 730
— érvénytelenítése (összetörése) 5
— elvesztése Havasalföldön (1330) 5
— készítése 5
—, kir 5
—, kir ellopása Boszniában (1363) 5
pecsétzsinór 205
Pécsi János, kolozsmonostori requisitor (1634) 9
Pécsi (Pechi) Mátyás és özv: Besán Anna, polg, 

Kolozsvár 224, 271, 426
—, polg cs, Kolozsvár: Anna: Szabó Istvánné 

790; (Ötvös) István 622, 790, és fel: Borbála 
790

Pécsi Jakab rétje (Pechy Jakab rete), fn, Tulogd 
656

Pejkó (Peyko) Mihály, n, Zólyomi Tamás fam 
656

Pekoslauski Stanislaw, n, Sendomir és Mariae-
burg kapitánya, Livóniai generalis commissa-
rius 574

Pekri (Pekry, Peokry), Kutyfalvi, n cs: Gábor 
432; másik Gábor 432, 433, és fel: Baládfi  
Borbála 432; István és fel: Apafi  Anna 846

Penglend l. Petlend
Péntek (Pentek) – Pintic, B-Szoln/Kolozs m, h 

237, 240, 255, 287, 327, 593, 640
—i Fudi Balázs
—i udvarház 287
Péntek (Pintek) András, Gyerővásárhely 452
Penteker Fábián, jb, Kolozsvár 824
Pénteki (Penteky) Bálint, szentmargitai pap 

(1587) 658
pénz eltűnése 533
— hiánya 835
— kieszközlése 331
— kölcsönzése 37, 88, 127, 140, 148–149, 171, 

186, 191, 213, 261, 310, 320, 330–331, 377, 
385, 393, 414, 464, 497, 521–522, 528, 532, 
554, 561, 580, 583, 592, 676, 689, 706, 767, 
815, 863

— —, bánya művelésére 41, 761
— —, jobbágyok élelmezésére 581
— —, kamatra 204
— —, kereskedés céljára 803
— letétbe helyezése a konventnél 457
— számolása 434
— törlesztése 385
—, gyámként kezelt 204
—, lengyel 464
pénzösszeg átadása, a konventnél 547
— letételének elmulasztása 752
—, perrel nyert 267
pénztelenség 685
per 50, 52, 57, 59, 61, 65, 105, 109–110, 114, 

151, 159, 162, 195, 197, 207–208, 210, 217, 
219, 230, 232, 262, 267, 291, 303, 326, 368, 
385, 388, 405, 409, 423, 426, 436, 515, 520, 
529–530, 533, 538–539, 541, 544, 566, 569, 
579, 592, 602, 604, 609, 625, 660, 668, 674, 
684, 691, 696, 712, 717, 738, 746, 750, 781, 
791, 813, 815, 823, 829, 835, 837–838, 843, 
852–853, 857, 862, 864

— felülvizsgálata 160
— háramlása 195, 225, 405–406, 409, 523
— költségei 52, 99, 105, 114, 226, 260, 267, 372, 

516, 665, 838
— megszüntetése 194, 262, 278, 791, 827
—, gyámsági ügyben 64
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—, határvita miatt 90, 315
—, leányági jussért 226
—, oklevelek visszaszerzéséért 219, 226
perbeavatkozás 665, 835
perbeavatkozó (ingerens) 862
perbeli bizonyítás oklevelekkel 57
— — régi registrummal 50
— — tanúvallomásokkal 50, 57
— védelem, a jogügyigazgató által 262
Perecsen (Perechyen, Perechen) – Periceiu, 

Kraszna/Szilágy m, h 303, 469, 485, 680
— i Báthory Elek és fel: Jakcsi Anna, Bede Má-

tyás
Perecseni (Pereczheny, Perecheni) Bertalan, n, 

Szentkirály 241
— , n cs, Ilyefalva: Pál 185, 228–229, és fel: Már-

ta 185; Pajzsos Mihályné Katalin 185, 228–
229

peregrináció 425
Peregrinus frater, boszniai ppk (1349–1356) 4
Perényi (Peren-i) István és János, étekfogómeste-

rek (1431–1437) 12
Peres Gergely, n, gyalui zsoldoskatona 286
— Zsófi a: Fejérvári Tamásné 364
—, Horváti, n cs: Gáspár 796; másik Gáspár 796; 

másik Gáspár 399; Gergely 796; László 796; 
másik László 31; Márton 399; Miklós, másik 
Miklós, Tamás 796; Pál 31; Zsigmond 796

— nemzetség 796
peres jószág 541
pereskedés, a fdi ítélőszéken 516, 817
—, a Gerendi jószágok visszaszerzéséért 372
—, Doboka vm ítélőszékén 665
—, mezővárosi polgárok és nemesek között 387
perhalasztás 119, 195, 862
Periceiu l. Perecsen
Periş l. Körtvélyfája
Perje (Perye) – Pria, Kraszna/Szilágy m, h 796
perképesség 112
perköltség l. per költségei
— megtérítése 566, 827, 835, 857
— vállalása 326
Pernezi (Pernezy), Osztopáni, n cs: Anna: Bánffy 

György, majd Apafi  István fel 699, 810, 841, 
846, 852–853; Imre 699; István 167, 293, és 
fel: Bethlen Anna 167; Katalin: Burján Fe-
rencné 595, 699; Orsolya: Potai Imréné 699; 
Pál, gyalui udvarbíró/tiszttartó (1580) 277

pernyertes kielégítése 541
perrendtartás l. bíráskodás, az enyedi nemesek 

ügyeiben
Perse Tamás, jb, Középlak 168
pervitel rendje, mezővárosban 312
Peschendorf l. Bese
Peselnek (Peselnek) – Petriceni, Fehér/Kovászna 

m, h 210
Pest (Pesth), M, v 43, 343
—i Kalácssütő János
Peşteana l. Nagypestény, Pestény
Pestény (Pesten) – Peşteana, Hunyad m, h 176
Pestényi (Pestieny, Pesteny), n cs: István, másik 

István; Mihály deák, Hunyad vm jegyzője 
(1579) 176

Pestenyica (Pestenicza) – Peşteniţa, Hunyad m, h 
44, 176

Pestesi (Pestessy), Németi, n cs: Anna: Bolyai 
Ádámné, Péter 666

Pesti (Pesthi, Pesty, Pesthy) Mátyás, n, a csehi 
vár udvarbírója (1589 előtt) és özv: Bertóti 
Borbála 771

— Pál, n, Bojt 597
—, n cs, Pesti: Gergely, János, József, Menyhért, 

Sámuel 43
pestis 249, 565, 567, 581, 785
Peştişu Mic l. Felpestes
Peszere (Peszere), Bihar/M, elpusztult település 

Zsadány és Biharugra között 584
Pete (Pete) – Petea, Kolozs m, h 593
Petenyefalva (Pethenyeffalwa) – Petenia, Krasz-

na/Szilágy m, h 30–32
Péter frater, boszniai ppk (1318–1333) 3
—, jb, Bord 84
— (Peter) Tamás, jb, Kók 559
Peterd (Peterd) – Petreştii de Jos, -de Sus, Torda/

Kolozs m, h 643. L. még Magyarpeterd
Péterfalva (Peterfalva) – Petrisat – Petersdorf, 

Küküllő/Fehér m, h 160, 246–247
—i Bence István
Péterháza (Peterhaza) – Petreşti, B-Szoln/Kolozs 

m, h 240
Péterlaka (Peterlaka) – Petrilaca, Fehér/Maros m, 

h 210
Péterlakai (Peterlaka-i) István deák, b, Szederjes 

559
Petersdorf l. Péterfalva
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Petessi (Petessy) cs: Katalin: Tordai Kelemenné, 
Mihály és fel: Csegezi Márta, Pál 479

Petki Pál, n 789
Petlend (Penglend, Pentlend, Petlend), Torda/

Kolozs m, elnéptelenedett település Túr kö-
zelében 10, 62, 433, 696

—i Antal, Bakó Bálint, Egresi Ambrus, Egresi 
György, Egresi Péter, Egresi Mihály és özv: 
Földesi Erzsébet, Tárkány Albert

—i udvarház 696
Petrény (Petryn) – Petreni, Hunyad m, h 412
Petreşti l. Péterháza
Petreştii de Jos l. Magyarpeterd, Peterd
Petriceni l. Peselnek
Petrichevich Horváth (Petretyewitth Horwat, 

Horwat Petrekowitt), Széplaki, n cs: Ferenc 
835; János 523, 552; Katalin: Orbai Lászlóné 
523, 552; Kozma (mh 1590), tanácsúr (1588–
1589), a fogarasi vár praefectusa és udvb 
(1583, 1585–1587) 392, 475, 537, 556, 559, 
590, 655; Margit: Domokos Domokosné, 
Miklós 523, 552

Petrilaca l. Péterlaka
Petrindu l. Nagypetri
Petrinzel l. Kispetri
Petrisat l. Péterfalva
Petropolje (Petropolia), Sz, h 523, 552
Pewskencz l. Piskinc
Philep, Phylep l. Fülöp
Piatra l. Kőfarka
Pietroasa l. Csegez
Pinár (Pynar) – Chinari, Kolozs/Maros m, h 23
pince 249, 472
pincetok, ónpalackokkal és üvegpalackokkal 625
Pintak l. Alsópéntek
Pintic l. Péntek
Pinticu l. Alsópéntek
Pirkiel, vár Livónia területén 382
pisetum (súlymérték) 618
Piski (Pysky), n cs, Gáldtő: András 830; János 50, 

52
— Pál, n 664
Piskinc (Pewskencz, Piskencz) – Pişchinţi, Hu-

nyad m, h 511, 774–775
Pistaki (Pistaky) Lukács, ügyvéd, kisebb kanc 

íródeák, Bongárd 119, 169, 369, 467, 535
Pişchinţi l. Piskinc
pitvar (tornác) 245, 249, 508, 763

Pitvarosi (Pittwarossy) Balázs, n, Németi Ilona 
fam, és özv: Szénási Klára 569, 834

Plăieşti l. Kövend
Platea media l. Közép utca
plébános 3–4, 18. L. még kidei, kolozsvári
Pleţca l. Alsópalicka, Felsőpalicka
Plock l. Polock
Plop (Plop, Plopin) – Plopi, Hunyad m, h 128, 

506
Poarta l. Körtekapu
Podsága (Podsaga) – Poşaga de Jos, – de Sus, 

Torda/Fehér m, h 646
Podvinyai (Podvynay, Podwinyay) Lázár özv: 

Szentpáli Erzsébet, Méra 148, 174, 193, 505
Pogăceaua l. Pagocsa
Pogan János, n 44
pogány pénz 618, 625, 678, 730
pohár 376, 701
—, aranyozott ezüst 370, 391
—, barát/aranyozott 730
—, ezüst 247, 659
—, fedeles 730
—, —, aranyozott 130
—, lábas 701
—, olasz 701
—, pogány pénzes 548
—, szerecsendió (kókuszdió) 130
—, tarka/aranyozott 730
—, üveg 625, 730
—, virágokkal díszített 391
pohárnokmester: Kompolti János és Pál, Rahol-

cai „Tót” Bertalan, Tari Lőrinc
—, lengyel kir: Orzechwsky Pál (1585)
pohárszék 247, 730
Poiana Aiudului l. Nyírmező
Pojána (Poyan) – Poiana, Hunyad m, h 135
Pok Kelemen, Oklánd 90
Póka (Poka) – Păingeni – Pokendorf, Torda/Ma-

ros m, h 22–23, 559, 718
— i János, n 22–23
— i Sombori Márton, Zsidó György
— i birtokosok: Pókai Bernád, Zsidó Jakab
— i lkk: Csanádi György, Kelemen György
Pókafalva (Pokafalva) – Păuca – Törnen, Fehér/

Szeben m, h 136, 413, 511, 666–667
— i Nagy Gáspár
Pókai (Pokai) János és Péter, n 69
— (Pokay) Balázs/Boldizsár, n 111
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— Bernád, b, Póka 559
— István és fel: Tályai Borbála, n 282
— Péter, b, Körtvélyfája, Unoka 559
Pókakeresztúr (Pokakereztur) – Păcureni, Torda/

Maros m, h 559
— i birtokosok: Petrichevich Horváth Kozma, 

Radvánci Márton
— i lkk: Kis Ambrus, Mező János
Poklostelke (Poklostelke) – Pâglişa, Doboka/Ko-

lozs m, h 640, 665
Pokolvalcsel (Pokolvalcza) – Vâlcele, Hunyad m, 

h 44
Pokos l. Paks
pokróc 727
—, lóra való 684, 730
Polgár (Polgar) Lukács, jb, Szava 194
—, jb cs, Válaszút: György, István és özv: Fóris 

Katalin 473
Polock (Poloschum, Polocia) – Plock, L (Fehéro-

roszország), v 474
— i palatinus 474
Polota, folyó, L 474
Polyák (Polyak) Albert, n 23
— Anna: előbb Aknai János, majd Szentiváni Ist-

ván deák fel 144, 146
— Ferenc özv, b, Kók 264
— Mihály l. Malichkowski Mihály
— Péter, jb, Nyerce 85
— Simon, polg, Dés 746
— Mihály, n, Méra 59
—, Székelyfalvi, n cs: Boldizsár, János, Klára: 

Orbai Kristófné, másik Klára: Sarmasági Mi-
hályné, Miklós 838

Polyák rész (Polyak rez), birtokrész, Szentmi-
hálytelke 461

Polyán (Polyan), Aranyospolyán – Poiana, ma 
Torda városrésze, Aranyos sz/Kolozs m 643

Ponci (Ponczy) Magdolna: Hosszútelki Ferenc, 
majd Székely János fel 710

pondus l. nehezék
Pongrác (Pongracz) Dénes, Nagymihályi 665
Ponița l. Boronamező
Pop, jb cs, Lóna: Dumitru, Fărcaş, Ioan, Nestor, 

Opra, Simion 433
Popeni l. Paptelek
Popeşti l. Papfalva
Popin Opra, jb, Lóna 433
Porgolát (Porgolat), fn, Gyerővásárhely 452

Porgolát Kevereg (Porgolat Kewereg), fn, Gyerő-
vásárhely 452

porgolat l. kerítés
porgolát/gyepű készítése 312
Porkoláb (Porkolab) Ambrus, n és özv: Ágnes, b, 

Szilkerék 508–509
— Ferenc, n, Báthory Anna udvarmestere (1548) 

33
— Miklós, n, Botháza 126
— Péter, n 62
porkoláb l. hunyadi vár
Porkura (Porkwy[ra]) – Vălişoara, Hunyad m, h 

135
Porss[…] Gal és fi ai: Grigore és Ioan, jb, Kece 

433
porta-összeírás 387
portéka 261, 248
Porumbenii Mari, –Mici l. Galambfalva
Pósa (Posa) János, n és fel: Móré Margit, Páncél-

cseh 642
— (Possa) Mihály, n, Besenyő 82, 84
—, Ónoki, n cs: Ilona: Kabos Tamásné 820; Kata-

lin: Sztrigyi Jánosné 820; Kristóf 62–64, 820, 
és fel: Macskási Zsófi a 820; Péter 62, 166, 
208, 460, és fel: Menyhárt Dorottya 166, 460, 
majd: Tötöri Anna 208; másik Péter 208; Ta-
más 460

Poşaga de Jos, – de Sus l. Podsága
Pósai (Possay) Bertalan, n 37, 366
Poson l. Pozsony
postakürt 730
posztó ára 856
—, gránát 730, 734
—, skarlát 730
Posztómető (Pannicida) István deák, n, és gyer-

meke: István, Kolozsvár 196
— János deák, polg, Kolozsvár 261
posztószekér 856
Potai (Potthay) Imre, n és fel: Pernezi Orsolya 699
Potok (Pothok), n cs, Gáldtő: Bálint 50, 52; Gá-

bor 195
Pozsga (Posga) Jakab, jb, Gerendkeresztúr 433
Pozsony (Poson) – Bratislava – Pressburg, Po-

zsony/Szl, v 4, 8, 36, 150–151
—i szőlőhegy: Fuks Raytt
— vm ispánja: Meggyesi Simon, Rozgonyi 

György és István, Silstrang Erik, Treutel 
Miklós
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praefectus l. aranyválasztó kamaráé, bethleni, 
chełmi vámok, dési sókamara, dévai, egeresi, 
fogarasi, gyalui, hadadi, huszti, kolozsi sóka-
mara, lengyelországi magyar hadak, nagybá-
nyai és kapniki bányáké, széki sókamara, 
tasnádi, tordai kamaráé, újvári, várhegyi, vé-
csi

praeses urak (Hármastanács) 856
prédium 14, 66, 84, 114, 199, 260, 318, 326, 796, 

812, 831, 838
prém, zöld tafotából 625
Prépostvári (Prepostwary) Bálint, m, tokaji kapi-

tány (1590) és fel: Csáki Anna, Csenger 789, 
834

presbiter 17, 830
Preschau, Prešov l. Eperjes
Pressburg l. Pozsony
Pria l. Perje
Pribék (Pribek) János, n, újvári zsoldos 755
— Mihály, n 625
Prilog l. Parlag
privilégium 3–4, 8, 11–12, 14, 16, 18, 33, 45, 49, 

54, 96, 125, 187, 195, 206, 331, 399, 574, 
618, 634

— érvénytelenítése 195
—, iktatásról kelt 804
procurator l. Kolozsváré
—, udvarházé 240
prókátor l. ügyvéd
protocollum kiszakadt lapja 388, 726
— töredék 593, 597, 675, 745–746, 748, 754, 

759, 769, 771–772, 774–775, 779, 781, 784–
788, 790, 792, 812

—, 1526-ban vezetett 379
—ból kiszakadt lap 87, 93, 729, 733, 739, 753
protopap l. lippai
Pruneni l. Kecsetszilvás, Szilvás
Pruniş l. Szilvás
Prussech, azonosíthatatlan település az egykori 

Lengyelország területén 102
Pskov/Pleszkov (Plescovia), érsekség székhelye 

Oroszországban, v 474
Puini l. Pulyon
Pulacher Anna: Nyírő Kálmánné 532
Pulyok Mihály, n, Nádas 58
Pulyon (Pulyon, Pwlyon) – Puini, Doboka/Ko-

lozs m, h 244, 611, 615
—i Zente Miklós és fel: Meggyesi Margit

—i Valkai rész 244
puska 392
—, acélos 625, 730
—, csontos 730
—, félszakállas szabású 730
—, hosszú 730
puskagolyó 241
puskatöltés 730
puskapor hintése, meztelen ágyékra 488
Puskár (Puskar), polg cs, Kolozsvár: Balázs és 

özv: Erzsébet, Gáspár 436
Puskás (Puskas), n cs: Gergely és fel: Botházi 

Zsófi a, Orsolya: Szabó Máté özv 404
Pustuța l. Újfalu
Puszta (Pwzta) Gáspár, polg, Kolozsvár 447
Pusztaegres (Puztaegres, Pwzta Egres) – Livada/

Şchiopi, Torda/Kolozs m, h 66, 502, 643, 784
Pusztahegy (Pwztahegy), fn, Récse 672
Pusztakamarás (Pwztakamaras) – Cămărașu, Ko-

lozs m, h 559
—i birtokosok: Suki Dénes, Torni Tamás, Varga 

Máté
Pusztamajád (Puztamayad) – Moiad, K-Szoln/

Szilágy m, elnéptelenedett település Kraszna-
hídvég határában 637

Pusztaújfalu l. Újfalu
Putinyel (Puttenye, Pwthine), elpusztult település 

Kosztesd vidékén, Hunyad m 70, 774–775
Pwlyon l. Pulyon
Pwthine l. Putinyel
Pwzta Egres, Pwztaegres l. Pusztaegres
Pwztakamaras l. Pusztakamarás

Q
quarta adományozása iskolák részére 48, 68, 79
—, kolozsi főesperesé 48
Quinqueecclesia l. Pécs

R
Rabóc (Rabocz) – Hrabovec, Sáros m/Szl, h 828
Rabóci (Raboczy), n cs, Páncélcseh: András és 

fel: Czompó Margit 642, 704, 719, 828; János 
704, 719

Rác (Racz, Raacz) Gergely, jb, Gesztrágy 58
— János, Szekulaji, n, vécsi udvarbíró (1589) 

741
— Miklós, n, Kudu 23
— Péter, jb, Magyarnádas 803
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Racâş l. Rákos, Újrákos
Racu l. Rákos
Rada […], jb, Újfalu 84
Rádai (Raday) Gergely, n, vdi/fdi udv familiáris 

466
Radák (Radak), n cs: Imre; László, a váradi vár 

kap/praefectusa, Bihar vm isp, Bekes Gáspár 
egyik hadvezére 69

Radákszinye l. Szinye
Radicsith (Radichith, Radichyth) János, az erdé-

lyi káptalan jegyzője/levélkeresője, vdi ítélő-
széki ülnök, Gáld 50, 52

Radnabánya (Radna Banya, Radnabanya) – Rod-
na, B-Szoln/B-Naszód m, mv 804

—i ezüstbánya 804
—i ólombánya 804
—i lkk: Licz Simon, Sinka István, Tóth György 

özv: Marina
—i fn: Borkút, Gubahaj, Királybányája, Latey, 

Papbányája, Slákmező, Sub Magura
Radnót (Radnolt) – Iernut, Küküllő/Maros m, h 

556–558, 607, 632, 678–679, 721, 828
—i Kendi Ferenc, Kendi Gábor
—i kastély 679
Radnóti (Radnolt-i, Radnothy) István deák 679
— János, vdi/fdi ítélőszéki íródeák (1590) 862
Radó (Rado) Katalin: Dési Máténé 396
—, Gyerőmonostori, n cs: András és özvegye: 

Ilona 20; másik András 625, 629, 779; Borbá-
la 20; Durkó (Dorottya) 46; Fruzsina: Tolda-
lagi Andrásné 640; György 640; Katalin 20; 
Klára: Harokjáni Lászlóné 640; Kristóf 625; 
Mihály 109–110, 195, 468, 629, 779, és özv: 
Baládfi  Anna 629; Perpetua 20; Zsigmond 46, 
56

— cs birtokrésze, Derite 245
— rész (Rado rez), birtokrész 815
Rados Pál, esk polg, Tasnád 437
Radvánci (Radvanczi, Radvanczhy) Márton, ügy-

véd, kisebb kanc íródeák, ítélőmester (1582–
1583, 1586–1587) 119, 195, 310, 341, 406, 
446, 548, 559, 612, 818

rágalmazás 857
Raguza (Ragusa) – Dubrovnik, Dalmácia/H, v 8
—i érsek: András
Raholcai „Kont” Miklós, erd vd és szolnoki isp 

(1351–1356), nádor és a kunok bírája (1356–
1367) 4–5

— „Tót” Bertalan, kir pohárnokmester (1351–
1352) 4

— „Tót” Lőkös, kir étekfogómester (1351–1359) 
és pohárnokmester (1352–1359), székely 
(1352–1356) és brassói isp (1353–1355) 4

Rákóczi (Rakoczy), n cs, Béld: János, Miklós 
653–654

—, Felsővadászi, n cs: György (I.), erd fejedelem 
(1630–1648) 736; Zsigmond, tanácsúr 
(1605–1607), erd fejedelem (1607–1608) 36

Rákos (Rakos) – Racâş, Doboka/Szilágy m, h 237
—i Lupsai János
— (Rakos) – Racu, Csík sz/Hargita m, h 90
—i lkk: Anda Antal, Bodo Gergely, Kovács Péter, 

Nagy Bartho Péter
— (Rakos) – Vălenii de Arieş, Aranyos sz/Kolozs 

m, h 643, 756
—i Várfalvi Miklós
Rákosi (Rakossy) Ferenc, n, Tompaháza 50, 52
Rákospataka (Rakos pataka), fn, patak, Kékbükk 

565
— (Rakospataka), fn, patak, Oláhfalu 90
Rákospatak dorma (Rakospatak dorma), fn, 

Oláh falu 90
Rakotyás tóbeli (Rakottias tobeli), fn, erdő, Ma-

gyarrőd 342
Ramas fi a: Mihály magister, n, Zomlin 10
Ramocsaházi (Ramochahazy) János, n, Mihály-

falva 457
Ramocsai (Ramochay) István, n, Menyő 130, 

528, 637
Ramp (Ramp), polg cs, Kolozsvár: Benedek és 

fel: Tímár Katalin, Katalin: Söröl Péterné 294
Rápolt (Rapolt) – Rapoltu Mare, Hunyad m, h 

511, 774–775
Rapolțel l. Tótfalu, Oláhrápolt
Rassai (Rassay), n cs, Középlak: Magdolna: Ka-

bos Györgyné, Tamás 114
Ráton (Rathon) – Ratin, Kraszna/Szilágy m, h 31
Rátoni (Ráton-i, Ratoni) Balázs, jb, Fodorháza 

535
— György, n 31
— Katalin, n 84
— Pál, n, Fodorháza 535
Rátót (Ratolt), Pest/M, h 180, 183, 225, 360, 403, 

457, 688, 771, 786, 851
—i Gyulafi  cs
Rauthal l. Rudály
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Răchitova l. Reketye
Rădeşti l. Tompaháza
Răscruci l. Válaszút
Răstoci l. Restolc
Răstolțu Deșert l. Alsórajtolc
Răzbuneni l. Szinye
Răzoare l. Velkér
Râciu l. Rücs
Râu de Mori l. Malomvíz
Rechișoara l. Reketye
Récse (Reche) – Recea, Kraszna/Szilágy m, h 

175, 581, 671–672, 800
—i lkk: Balkó András, Balkó György, Balogh 

Mihály, Boda János, Ferenc László, Pap Gás-
pár, Szabó Péter

—i fn: Pusztahegy, Szodobhágója
—i udvarház 581
Récsei (Rechey), n cs, Récse: Gáspár özv: Borzá-

si Anna 227; Judit 671–672; Katalin: Dobai 
Balázs, majd Nagy Ferenc özv 671–672, 800; 
Tamás 175, 581, 671–672, 800, és özv: Bü-
döskúti Katalin 581, 671–672, 800

Rediu l. Magyarrőd, Oláhrőd, Rőd
Régen (Regen), Szászrégen – Reghin, Torda/Ma-

ros m, mv 809. L. még Nagyrégen
regestrum, osztályról 625
régi szokás 49
Rejtekalmás (Reitek Almas), Középalmás – Al-

mașu de Mijloc, Hunyad/Fehér m, h 135
rekesz (halastónál) 833
Reketye (Rekeche) – Rechișoara/Răchitova, Hu-

nyad m, h 176
Rekpathaka l. Rögpatak
rektor l. kolozsvári iskola
religioról való feljegyzés 625
Remete (Remethe), Bihar/Békés/M, elpusztult te-

lepülés Sarkadtól délre 584, 812
— (Remete, Remethe), Kővárremete – Remetea 

Chioarului, K-Szoln/Máramaros m, h 173, 
205

—i Kistivadar Luca
rendelkezés, ingóságokról 353
—, örökös nélküli halál esetére 274, 781
Renget (Renged) – Renghet, Hunyad m, h 135
requisitorok l. gyulafehérvári, kolozsmonostori, 

váradi
Respublica l. Lengyelország

Restolc (Rasthocz, Rathocz), Hosszúrév – Răs-
toci, Kővár vidéke/Szilágy m, h 26, 33

—i vajda: Hosszú Tamás
—i vajdaság 26, 33
rész követelése 192
rét 157, 312, 452, 506, 812, 818
— adásvétele 531
— átengedése 126
— elfoglalása 565
— elidegenítése 496
— lekaszálása 565
— zálogosítása 654
retesz 625
Reussdorf l. Kund
Reussmarkt l. Szerdahely
Reusswald l. Oroszfája
Rév (Rew), Révkolostor – Vad, B-Szoln/Kolozs 

m, h 88
—i Veres Lukács
—i udvarház 88
Réva (Rewa) – Rivica, Szerém m/Sz, h 341, 349, 

427, 678
— (Rewa), fn, Botháza 126
Réva tó (Rewa to), fn, Botháza 126
Révai (Reway), Révai, n cs: Anna: Jakcsi Boldi-

zsár, majd Sarmasági Miklós fel 341, 349–
350, 470, 800; Ferenc és fel: Bakics Anna 
427; Lőrinc, Turóc vm isp (1588) és fel: Ken-
di Anna 427, 607, 610, 678; Mihály 341, 349, 
427

Révkolostor l. Rév
Rhvdaly l. Rudály
Ribice (Rybyche) – Ribița, Zaránd/Hunyad m, h 

354
Ribicei (Rebeczey, Ribyczey) Albert, n, Brád 819
— Simon, n és fel: Besán Clesula 353–354
Rigmány (Rigman) – Rigman, Maros sz/m, h 644
—i Kovács cs
Rimetea l. Torockó
Rivica l. Réva
Rivulus, Rivulus Dominarum l. Nagybánya
Roandola l. Rudály
Roch Márton, jb, Nádas 248
Rod János, jb, Indal 220
Rodna l. Radnabánya
Rodt l. Zágor
rókabőr 730
rokonok 353
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— kizárása az osztályból 505
rokonság bizonyítása, tanúkkal 138, 152
Rokszin (Rokzin), elpusztult település Bokszeg 

határában, Zaránd m 717
Romacsai (Romaczhyay) István l. Ramocsai Ist-

ván
római császár kamarása l. Torda Zsigmond
Roman fi a: Şandrin és fi a: Koszti, Desze 15
Roman Jappolin, vélhetően az özvegyek jogára 

vonatkozó kifejezés romlott névalakja 44
románok 38, 50, 52, 172, 245, 510, 565, 674, 694, 

711, 777, 808, 836
— papja 216
— tizedmentessége 52
Romhányi (Romani), n cs, Dicsőszentmárton: Fe-

renc, Zsigmond 210
Romlott (Romlott) – Romita, Doboka/Szilágy m, 

h 208, 528, 711
—i lk: Bota Grigore
Ros Márta: Cseh Miklósné 109–110
rosta 625
— mázas 727
rostély 625
Rothkirch l. Veresegyháza
Rozgony (Rozgon) – Rozhanovce, Abaúj/Szl, h 

12
Rozgonyi (Rozgon-i), n cs: György és István, po-

zsonyi ispánok (1425–1450, ill. 1421–1443); 
János, tárnokmester (1433–1438); Péter, egri 
püspök (1425–1438); Simon, veszprémi püs-
pök (1428–1439) 12

Rozhanovce l. Rozgony
Rózsa (Rosa) Imre, szolgabíró legény 172
— János l. Rózsás János
Rozsály (Rosal), Szatmár/M, h 500, 846
Rozsány (Rossan), elpusztult település Máda és 

Pojána környékén, Hunyad m 135
Rózsapallag l. Parlag
Rózsás (Rosas, Rosa) János, n, polg, sebész/bor-

bély, Kolozsvár 325, 376, 392, 604, 801
Rőd (Reod) – Rediu, Kolozs m, h 2, 20, 22, 110, 

132, 192, 223, 236, 281, 335, 508–509, 524. 
L. még Magyarrőd, Oláhrőd

—i Bácsi Mátyás és özv: Dombi Anna, Cseh cs, 
Rődi Márton leánya, Sárdi János özvegye: 
Jusztina, Somlyai Gáspár, Szabó cs

—i lk: Oláhfellaki Tamás
—i udvarház 192

—i fn: Mogyorós
Rögel (Reogeol) Martin, jb, Kolozsvár 443
Rögpatak (Rekpathaka), Kraszna/Szilágy m, el-

néptelenedett település Bogdánháza határá-
ban 796

Rövid föld (Reowid feold), fn, Gyerővásárhely 
625

rövid idézés 819
rubint balás (rubint fajta) 701
Rudály (Rhvdaly) – Roandola – Rauthal, Fehér/

Szeben m, h 446
Rudolf (II.), magyar király (1576–1608) és né-

met-római császár (1576–1612) 490
ruha 247, 376, 625, 726, 728, 731, 743–744
— átengedése 289
—, atlasz 730
— letépése 488
—, paraszt 727
—, rókabőrös skarlát 392
ruhacsatt 376
ruházat költségei 419
—, becsült értéke 625
rupem Sancti Michaelis l. Szentmihálykő
Rus Curtean (Rwzz Kurtyan), jb, Bós 510
Rus l. Oroszmező
Russel Claudius, tokaji főkap (1590), felső-ma-

gyarországi helyettes kapitány (1590) 789
Rusu de Jos, -de Sus l. Alsókarácsonyfalva, Fel-

sőkarácsontelke, Karácsontelke
Ruszka (Ruszka, Ruzka) – Ruská, Ung/Szl, h 95–

96, 401–402, 691, 741
—i Dobó Ferenc és fel: Kerecsényi Judit
Rút (Rwth), n cs, Nagydoba: András és fel: Kecs-

kés Anna 368, 374; Erzsébet: Zsibói Márton-
né 333; János 241, 333, 368, 374

Ruzka l. Ruszka
Rücs (Ryuts) – Râciu, Torda/Maros m, h 23

S
Saarpataky, Saarpathaky l. Sárpataki
Sächsisch-Reen l. Nagyrégen
Sadanhorwattia l. Zsadánhorvátja
Sáfár (Saffar) Pál, b, Hadrév 433
—, n cs, Középlak: András, servitor 155, 264, 

326; István és fel: Kémeri Anna 326; Katalin: 
Frank Antalné 326; Zsófi a: Palotai Mártonné 
326
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Safarit/Kasnarith/Kasnar (Safarith, Saffarit/Kas-
narith/Kasnar), Bándi, n cs: Anna 296, 314; 
Gáspár 314; György 296, 314, 728, 753; má-
sik György, István, László, Katalin: Harsichi 
Jánosné 314; Krisztina: Lázár Imre, majd 
Szegedi Ferenc fel 268, 296, 314, 728, 753; 
Péter 296, 314, 728, 753, és fel: Biai Dorottya 
296, 314, 728; másik Péter 314; Sára: Pap 
Györgyné 296, 314, 728, 753

Sajgó (Saygo) – Şigău, B-Szoln/Kolozs m, h 143, 
145

Sajgó (Saygo) Menyhért, jb, Diós 58, 197
Sajókeresztúr (Sayokereztwr, Sayo Kereztur) – 

Cristur-Şieu – Kreuz, Doboka/B-Naszód m, h 
592, 693, 713, 783. L. még Keresztúr

—i Keresztúri cs
Sajóudvarhely l. Udvarhely
sajt 625
Sajtos (Saytos) Gergely, jb, Bánd 728
— Imre, jb, Sárd 58
Sajtos út (Saytos ut), fn, Méra 438
salakor (búzafajta) 625
Salamon Tamás, jb, Kissármás 559
Salatiu l. Szilágytő
salavári (nadrág) 730
sallarium, évente fi zetendő 614
Sálfalva (Salfalwa) – Şăuleşti, Hunyad m, h 70
Salfalwa l. Sárfalva
Salzburg l. Vizakna
Salzdorf l. Akna
Salygo l. Sajgó
Sályi (Saly) – Şăulia, Torda/Maros m, h 206, 268
—i lkk: Farkas, Vonka
—, Oláhsályi – Şeulia de Mureş, Küküllő/Maros 

m, h 84, 309
—i lkk: Bogdan, Leppendi Mihály, Sári Benedek
Sambokreti l. Zsámbokréti
Samosch l. Szamos
Sámson/Sámsond (Samsom/Samsond) – Şamşud, 

K-Szoln/Szilágy m, h 241, 505, 530, 686, 821
—i Hodosi cs, Kőrösi cs, Szentmarjai Gáspár, 

Usai Lőrinc
Samuel Ioan és fi a: Ioan, jb, Lóna 433
sánc építése 474
Sancti Petri civitas l. Szent Péter városa
Sanctus Emericus l. Szentimre
Sandomierz l. Sendomir
Sándor (Sandor) Gergely, jb, Gyéres 433

— János, n, Csomafája 770
— Simion, jb, Alsófüld 742
—, Várcai, n cs: Anna: Fejérdi János özv, majd 

Pándi Gábor fel; György 533
Sándor réti (Sandor reti), kaszáló, Szamosfalva 

380
Sándorháza (Sandorhaza), K-Szoln/Szilágy m, 

elpusztult település Menyő közelében 311
—i Kőmíves János
Sándorházi (Sandorhazy), Szucsági, n cs: András 

132, 249, 401; Gáspár 132; István 132, 401; 
Orbán 59

Sánta (Santa) Lukács, n, Keresztúr 23
Sáp (Saap), Bihar/Békés/M, elpusztult település 

Méhkerék közelében 584
sapka (főkötő alá való) 625
Sára (Sara) Ambrus, jb, Felsőgerend 433
Sáránd (Sarand) – Bihar/M, h 20
—i Bertalan 20
Sárd (Saard) – Şard, Fehér m, mv 856
— (Saard, Sard) – Şardu, Kolozs m, h 10–11, 20, 

57–59, 61, 132, 182, 197, 256–257, 269, 
481–482, 485, 616, 626, 674, 702, 729, 758, 
831

—i birtokosok: Budai cs, Budai Nagy Gergely, 
Fejérdi cs, Móré cs, Szakács István, Szentpáli 
János

—i lkk: Csere Gergely, Csire Bálint, Csire Lőrinc, 
Csire Máté, Fejérdi Miklós, Gál Kelemen, 
Haczaki Márton és fel: Nagy Katalin; Nehéz 
János, Pásztor Gergely, Sajtos Imre, Szeli Ke-
lemen

—i udvarház 729, 758
— (Sard), Küküllősárd – Şoard, Küküllő/Maros 

m, h 506
Sárdi (Sárd-i, Sardi) István és özvegye: Márta 20
— János leánya: Esztényi Antalné Margit 20
— János özvegye: Jusztina 20
— László, n, Sárd 674
— Péter, n, alvajdai ember 10–11
— Péterné Krisztina 20
Sárfalva (Salfalwa) – Tinoasa, Kézdi sz/Kovász-

na m, h 210
Sári (Sari) […], jb 84
Sári (Sary) Benedek, jb, Sályi 84
— Benedek, n, gyulafehérvári udvarbíró, és fel: 

Tabiási Klára, Bonyha 309, 839, 841
Sarkad (Sarkad), Bihar/Békés m/M, h 812
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—i kastély 812
—i udvarházhely 812
Sarkadi (Sarkady) János, Várad 812
— Katalin: Nagylaki Mátyásné 652
Sarkadősi (Sarkadeossy), Bihar m, elpusztult te-

lepülés Kötegyántól Ny-ra 812
sarkantyú 618, 730
Sárkány (Sarkan) Tamás, jb, Nádas 58
—, Apanagyfalusi, n cs: Erzsébet 827; György 

553, 827; Jakab 553, 827; János 553, 827; 
Rebeka: Lippai Andrásné 553, 827; Tamás 
106, 553, 827

Sárkány rész (Sarkan resz), birtokrész, Szopor 
553

Sarlai (Sarlai, Sarlay), n, polg cs, Kolozsvár: 
Anna: Kakas Andrásné 591; Benedek és özv: 
Indali Dorottya 228–229; Miklós, dési sóka-
marás, az erdélyi sóbányák kamarása 219, 
591, és fel: Balásfi  Katalin 219

Sarló (Sarlo) Mihály, n, Alsóboldogasszonyfalva 
575–576, 712

— Mihály, n, Szucság 249
— Mihály özv, n 60
—, n cs, Magyarpatai, Patai: Ágota: Vajda Ioan 

fel 564, 712; Anna: Budai/Sarló Mihály, majd 
Horvát Mihály fel 563–564, 575–576, 712; 
Mihály 563–564; Péter 563; Zsófi a: Oláh An-
talné 564

Sarmaság (Sarmasag) – Şărmăşag, K-Szoln/Szi-
lágy m, h 246–247, 383, 497, 838

—i lkk: Berkes Tamás, Kalászteleki Bálint, Sza-
bó Antal

Sarmasági (Sarmasaghi), n cs, Sarmaság: Anna: 
Kemény Jánosné (egyúttal Veres János anyja) 
202, 264, 307; Elek 383, 838; Gábor 383, 
838; Gáspár 383; György 383, 838; Ilona: 
Bethlen Mihályné 361; János 383; Mihály és 
fel: Polyák Klára 383, 838; Miklós és fel: Bü-
döskúti Erzsébet 361; másik Miklós 246–247, 
383, 497, 610, 800, és özv: Révai Anna 497, 
800; Zsuzsanna: Szennyesi András fel 461

Sáromberke (Saromberek, Saromberk) – Dumb-
răvioara – Scharenberg, Torda/Maros m, h 
478, 559

Sáros (Saros, Saaros) vm 151
— vm alisp: Bertóti Kristóf (1590)
Sárosi (Sarossy) Bernát, jb, Szentpál 84
Sárospatak (Sarospatak), Zemplén/M, mv 184

Sárospataki Lukai (Sarospatak-i Lukay) Kele-
men, pap, Botháza 184

Sárpatak (Sarpatak) – Glodeni – Kotbach, Torda/
Maros m, h 478, 559

Sárpataki (Saarpataky) Tamás, n, Tompaháza 50, 
52

— Márton, ítélőmester (1673) 43
saru 727
—, muszka 730
Sárvár (Sarwar) – Şirioara – Schart, Dobo-

ka/B-Naszód m, h 523, 552
Sárvári (Sarwary, Sarvari) Mihály, n, Sombori 

László fam és Szentegyedi Somlyai Gergely 
servitora 563–564, 576, 712, és fel: Horvát 
Borbála 563, 712

Sas Péter, jb, Gyerővásárhely 452
Sasa (Sasa) János, a testőrség parancsnoka, vdi 

gyalogkap, és fel: Tamásfalvi Anna 208, 559
Sási (Sassy) János, n 789
Sásló (Saslo), fn, Gyerővásárhely 452
Sásos (Sasos), fn, Botháza 126
Sassenberg l. Szescsor
Satu Mare l. Mátéfalva, Szatmár
Sava l. Szava
saya (ruhadarab vagy kelme) 730
Săcălaia l. Szekulaj
Săcălăşeni l. Szakállasfalva
Săcăşeni l. Szakácsi
Săcel l. Asszonyfalva, Szacsal
Săcuieni l. Székelyjó
Sălăţig l. Szilágyszeg
Sălciua de Jos l. Alsószolcsva, Felsőszolcsva
Sălcud l. Szilkút
Sălcuţa l. Fűzkút
Sălicea l. Szelicse
Sălişca l. Szelecske
Sălişte l. Kecskésfalva, Szelicse
Sănduleşti l. Szind
Sărata l. Sófalva, Szótelke
Sărmăşel l. Kissármás
Sărmașu l. Nagysármás
Săsar l. Szaszár
Săsciori l. Szescsor
Săuca l. Sződemeter
Săvădisla l. Szentlászló
Sâncel l. Szancsal
Sâncrai, Sâncraiu l. Szentkirály (Enyedszentki-

rály/Kalotaszentkirály)
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Sâncrăieni l. Szentkirály (Csík sz/Hargita m)
Sâncraiu Almaşului l. Szentkirály, Topaszentki-

rály
Sâncraiu Silvaniei l. Szentkirály (K-Szoln/Szi-

lágy m)
Sângeorgiu de Mureş l. Szentgyörgy
Sângeorgiu de Pădure l. Erdőszentgyörgy
Sânger l. Szengyel
Sâniob l. Szentjobb
Sânmarghita l. Szentmargita
Sânmartin-Măcicaș l. Felsőmacskás, Szentmár-

tonmacskása
Sânmartinu de Câmpie l. Szentmárton
Sânmartinu Deșert l. Káposztásszentmárton
Sânmiclăuș l. Szászszentmiklós, Szentmiklós
Sânmihaiu Almaşului l. Nagyszentmihály
Sânnicoară l. Árvaszentmiklós, Szentmiklós
Sânpaul l. Szentpál
Sânpetru Almaşului l. Szentpéter, Szentpéterfalva
Sânpetru de Câmpie l. Szentpéter, Uzdiszentpéter
Sânta Maria l. Szentmária
Sântana de Mureş l. Szentanna
Sântejude l. Szentegyed
Sântioana, Sântioana de Mureş l. Szentiván
Sântion l. Szentjános
Sântu l. Szentandrás
Schärdörfel l. Mág
Scharenberg l. Sáromberke
Schart l. Sárvár
Schässburg l. Segesvár
Schimkragen l. Somkerék
Scholten l. Csanád
Schönau l. Szépmező
Schöndorf l. Széplak
Sebenico (Sibnica)-i püspökség 12
Sebeş l. Szászsebes
Sebeşel l. Kissebes
Sebesi (Sebessy) Imre és Pál, n, Jablanica 44
— János, n és özv: Csomafái Katalin, Csomafája 

770
sebesítés 421
Sebestyén (Sebestien) Boldizsár és Péter, jb, 

Bánd 728
— István, jb, Bősháza 300
— Pál, jb, Harcó 313
Sebesvár (Sebeswar) – Bologa, Bihar/Kolozs m, 

vár 10
sebész 399. L. még Rózsás János

Sechel l. Szecsel
Secuieni l. Újszékely
Segesvár (Segeswar) – Sighişoara – Schässburg, 

Segesvár sz/Maros m, v 82, 436
Segesvári (Segeswary) Antal, polg, szűcs, Ko-

lozsvár 392, 395
segítségnyújtás vállalása 861
Segnia l. Zengg
Seini l. Szinér, Szinérváralja
Sele l. Sályi
Seleuş l. Kisszőlős
selyem, kis csomó 488
Semesnye (Semesnye) – Şimişna, B-Szoln/Szi-

lágy m, h 143, 145
Semjén (Semien) János, n, a, Bethlenfalva 406
Sendomir, vélhetően Sandomierz Lengyelország-

ban 574
— és Mariaeburg kapitánya: Pekoslauski Stanis-

law 574
Senereuş l. Szénaverős
senior 3
— és alumnus, kolozsvári iskoláé 721
sententia váltság l. oklevél, kiállításának díja
Seowenfalwa l. Sinfalva
Seowenyfalwa l. Sövényfalva
Septér (Septer) – Şopteriu, Kolozs/B-Naszód m, 

h 255, 373, 593
Serédi (Seredy) István, n és özv: Várdai Klára, 

Paptelek 241
Seregzo l. Szarakszó
Seres Márton, esk, jb, Mányik 96
— Márton, polg, Kolozsvár 790
— Péter, polg, Kolozsvár 845
Serjén (Seryen), elpusztult település, Csanád m 

789
Serjéni (Seryen-i) Mihály, n, a kassai magyar ha-

dak kapitánya 789
serleg 392, 491, 625, 701, 730
—, „kelyeh”-nek nevezett 376
—, aranyozott 701
—, ezüstből 678
serpenyő (kalmárnak való) 625
servitor 117, 244, 264, 439, 500, 604, 614, 617, 

746, 769
—, fdi 480. L. még Gyerőfi  Gáspár
— kifi zetése 274
— meggyilkolása 439
— vérdíja 439
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—, nemesi rendű 162, 179, 359, 380, 400, 402, 
408, 459, 467–468, 473, 489, 502–503, 522, 
543, 570, 588, 655–656, 694, 712, 714, 725, 
810

servitori szolgálat, fi zetésért 543
servitorrá fogadás, bér ellenében 789
Serze (Szerze) Ioan és Ştefan, jb, Alsófüld 742
Seuca l. Szőkefalva
Sewdmeg l. Sütmeg
Sewle l. Sülye
Sfântu Gheorghe l. Csapószentgyörgy, Szent-

györgy
Sfăraş l. Farnas
Sibiu l. Szeben
Sibo l. Zsibó
Sibofalwa l. Zsibófalva
Sibrik (Sibrik), Szarvaskendi, n cs: Gáspár 586, 

812–814; György, váradi kap (1586 előtt), 
Báthory István fam 461, 516, 572, 586, 625; 
István 812; Péter 731, 733; Zsigmond 812

Sic l. Szék
Siculeni l. Madéfalva
Sigér (Sigher, Syger) János, n, székelyudvarhelyi 

főtiszttartó (1577), Maros sz királybírája 
(1577), Udvarhely vár kap (1583 előtt) 89–
90, 405–406, 798

Sighişoara l. Segesvár
signatura 525, 632–633, 672, 716
—, áthúzott 752
sikátor, Kolozsváron 320–321, 324
Sike (Syke) Mihály, polg, Gyalu 101
Sikló l. Sokló
Sikó (Siko) János, n, zentelkei offi ciális 464
Sile (Syle) Lőrinc, jb, Nádas 58
Silstrang Erik, pozsonyi ispán (1405–1408) 8
Silvas l. Alsószilvás
Silvaşu de Jos l. Alsószilvás
Silvaşul Unguresc l. Szilvás
Sima (Syma), Szabolcs/M, elpusztult település 

Nyíregyháza közelében 469, 680
—i Borbély cs
Simion, kenéz 565
Simioneşti l. Simontelke
Simon (Simon, Symon) Albert, jb, Domb 559
— Gergely, jb, Bősháza 299
— Gheorghe, jb, Adalin 535
— Ioan, jb, Szentkatolna 535
— János, b, Apáti 96

— Mihály, jb, Debren 241
—, jb cs, Egerbegy: György, János, Máté, Mihály 

és Péter 433
Simonffi  István, jb, Dátos 23
Simontelke (Simontelke) – Simionești – Simons-

dorf, Doboka/B-Naszód m, h 593
Simtschal l. Szancsal
Sinfalva (Seowenfalwa) – Corneşti, Aranyos sz/

Kolozs m, h 643
Sinka (Synka) István, jb, Radnabánya 804
Sinna (Syno), Zsinna – Jina, Fehér m, h 431
Sîntimbru l. Szentimre
Sipos (Sipos, Sypos) Mihály, polg, erdőbíró, Ko-

lozsmonostor 232
— Pál, jb, Gyerővásárhely 452
—, jb cs, Topa: György, János, László, Mihály 

193
Siroki (Syroki, Syroky) Mátyás, n 735
— Mátyás, n, vdi ember, Szucság 132, 174, 249
—, Középlaki, n cs: Boldizsár és fel: Ősz Zsófi a 

200, 451
sisak 392, 625, 798
—, félpofájú 625
—, német/zománcos 730
—, sima (paraszt) 730
Sita l. Szita
skatulya 625, 701
Slákmező (Schlakmezeo), fn, Radnabánya 804
Smelczer (Smelczer) István, polg, Kolozsvár 325
só kiutalása fi zetésként 749
— szállítása 736
Sófalva (Sofalwa) – Sărata, Doboka/B-Naszód m, 

h 820
—i Gávai Miklós
— (Soofalwa) – Ocna, Udvarhely sz/Hargita m, h 

69
—i Csakor Mihály
sógor 744, 781
sokadalom l. enyedi, szászvárosi
sókamara l. dési, kolozsi
sókamarás l. dési, kolozsi
Sokló (Soklo), Sikló – Şiclău, Zaránd/Arad m, h 

20
—i Gergely, n 20
Soklyosi (Soklyossy) István és fi a: János, Torda 

329
Solduba l. Szoldobágy
Solocma l. Szolokma
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Solymos (Solymos), Magyarsolymos – Şoimuş, 
Fehér m, h 654

— (Solymos, Solmos), Bihar m, elpusztult telepü-
lés Cséfától délre 20

Solymosi (Solymos-i) László és Tamás, n 20
Sólyom (Solyom) István, jb, Hadrév 433
Sólyomkő (Solyomkeo, Soliomkeo) – Şoimeni, 

Doboka/Kolozs m, h 449, 453, 460, 535, 587, 
673, 754–755, 791, 817

—i birtokosok: Garázda Kristóf, Menyhárt cs
—i lkk: Bokor János, László Gáspár
—i udvarház 449, 754–755
Som (Som) – Derenkovec, Bereg/U, h 500
—i Lónyai cs
Soma (Soma), Kolozs m, elnéptelenedett telepü-

lés Szucság közelében 78, 174, 197, 735
Somai (Somay) Katalin: Czompó Mátyás, majd 

Miskolci Lukács deák fel 498, 594
— Mihály, n, Méra 78, 401
— (Soma-i, Somay), Somai, n cs: Apollónia: Szu-

csági Miklós deák özv, Dorottya, György 
249; István 78, 174, 249; János 59; Katalin: 
Beke Ambrusné 249; Lőrinc és fel Borbála 
78, 249; Lukács 78, 174, 197, 249, 735, 820, 
és fel: Szabó Orsolya 192; Márta 249; Péter 
249

Sombor l. Zsombor
Sombori (Sombor-i, Sombori), Kisesküllői, 

Zsombori, n cs: Anna: Szabó Jánosné 129; 
Anna: Almádi András özv 255; másik Anna: 
Dobokai Istvánné 549, 567; másik Anna: Sü-
kösd Istvánné 795; Benedek 29, 161; Borbá-
la: Gyulai Mihály, majd Teke Ferenc fel 445, 
549, 567; másik Borbála: Tarcsai Pál fel 781; 
másik Borbála 795, 837; Erzsébet: Lázár 
Andrásné 795, 837; Farkas 795, 837; Gábor 
795, 837; Gergely 161, 371–372, és fel: Ge-
rendi Zsófi a 371–372; István 513; Jakab 161; 
János 29, 85, 161; másik János 153, 161, 416, 
420, 429, 432–433, 513, 549, 662; Katalin: 
Dobokai Miklósné 85; másik Katalin: Bőshá-
zi Menyhért özv 403; Kristóf 161; Lajos 698; 
László 34; másik László (mh 1589), nagyobb 
kancelláriai íródeák, ítélőszéki ülnök, erd 
jogügyigazgató (1576-ig), erd főtizedbérlő 
(1577–1579, 1581, 1585–1587, 1589), ta-
nácsúr (1580–1581, 1583, 1585–1587, 1589), 
a kormányzó tanács egyik tagja 82, 85, 168, 

212, 241, 277, 295, 316, 368, 371–372, 413, 
425, 428, 432–433, 500, 513, 535, 551, 554, 
563–564, 576, 611, 615, 637, 652, 662, 666–
667, 675, 733, 769, 787, 795, 815, 837, és fel: 
Valkai Zsuzsanna 795, 837, majd Massai 
Anna 769, 787; Márton 161; másik Márton 
133, 153, 161, 535, 549, 559, 567, 635, 682; 
Mihály 29, 161; „Nagy” Miklós 161; Miklós 
161, 535, 549, 567; Péter 29; másik Péter 29, 
161; másik Péter 29, 161; másik Péter 29, 
161, 371–372; másik Péter 161, 371–372, 
432; Petronella: Baládfi  Tamás özv 264; Sán-
dor 795, 837; Zsigmond 161; másik Zsig-
mond 161. L. még Drági cs.

Sombory cs. lt. 85
Someş l. Szamos
Someşeni l. Szamosfalva
Someş-Odorhei l. Udvarhely
Somkerék (Somkerek) – Şintereag – Schimkra-

gen, B-Szoln/B-Naszód m, h 22–23, 82, 330, 
478, 612

Somkeréki (Somkereki) Péter, pap, Györgyfalva 
712

Somlyai (Somlyay) Gáspár, n, Rőd 508–509
— (Somlyo-i, Somlay, Somlyay), Szentegyedi, n 

cs: Borbála: Mikola Pálné 592, 747; Gergely, 
erd jogügyigazgató (1577, 1579, 1582, 1587–
1590), a fejedelmi tábla elnöke 72, 82, 134, 
187–188, 195, 249, 341, 359, 400, 408, 612, 
615, 632, 683, 712, 747, 805, 829, 838, 859, 
862, és fel: Wass Ágnes 359, 400, 408, 747; 
István deák és fel: Henke Márta, Irinyi Erzsé-
bet, majd Barcsai Druzsina 469, 683; Zsófi a: 
Wass György, majd Frátai Miklós fel 683

Somlyó (Somlio, Somlyo), Szilágysomlyó – Şim-
leu Silvaniei, Kraszna/Szilágy m, mv 67–69, 
71–73, 79, 82, 92, 94–96, 108, 119, 126, 131–
132, 134, 137–138, 142, 152, 154, 157, 159–
160, 164, 173–174, 176–178, 182, 187–188, 
195, 197, 205, 223, 225, 231–233, 237, 239–
241, 249–251, 264–266, 304–305, 309, 312, 
317, 322–323, 327, 331, 338, 344–345, 350, 
359–360, 364, 387, 390, 392, 398–399, 401, 
406, 410, 421, 424, 431–433, 446, 456, 478–
479, 486, 490, 494, 519, 523, 529, 535, 559, 
573, 584, 590, 593, 606–607, 638, 644, 652–
653, 655, 692, 695–696, 699, 709, 719–721, 
730–731, 733, 736, 749, 762–763, 765, 772–
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775, 779, 792, 795, 800, 809, 819–821, 823, 
830, 836, 840, 842, 849, 856, 862

—i Báthory cs
—i lkk harmincadmentessége és vámmentessége 

736
Sommer l. Szászzsombor
Sommerburg l. Szászzsombor, Zsombor
Somogy vm/M 130
—i isp: Druget János
Somogyi (Somogy, Somoghy) István, n 59
— János és fel: Tályai Anna, n 282
— János, b, Botháza 126
— János, n 356
— János, n, Jára 559
— János, n és fel: Marai Katalin, Mészkő 109–

110
— Máté, n, Nádas 58
— Menyhért, esk polg, Hunyad 39
— Péter, polg, Dés 561
— Tamás, n, vdi familiáris és fel: Pap Zsófi a 638
— Vince, n, Csesztve 50, 52
— Ballos (Somogy-i Ballos) István, polg, Kolozs-

vár 757–758
—/Pap (Somogy/Pap), Bágyoni, n cs: Borbála: 

Ambrus pap fel; János 509
—/Szilágyi (Somogy/Zilagi) Boldizsár, n/polg és 

fel: Besán Anna 271, 353–354. L. még Fehér-
vári Boldizsár

—/Tarnóci (Somogi/Tharnoczy), jb cs, Debrecen, 
Kolozsvár: Dorottya: Tekes Imrené; Lukács, 
Mihály 748

Somos (Somos), Kraszna/Szilágy m, elnéptelene-
dett település Hídvég és Doh között 114, 326, 
483

Somos erdő, fn, erdő, Botháza 126
— — bérce, fn, Botháza 126
Somostelke (Somostelke) – Somoştelnic, Kükül-

lő/Maros m, h 335
Somró rétje (Somrew Rethi), fn, Somróújfalu 529
Somróújfalu (Somrewwyfalw) – Brusturi, Dobo-

ka/Szilágy m, h 529
—i fn: Somró rétje
Soofalwa l. Sófalva
Soporu de Câmpie l. Szopor
soproni isp: Hédervári Dezső
Sormo Antal, Tuzson 172
sorshúzás 111, 433
Sós (Sos) Bertalan, jb, Bánd 728

— Gergely, n, Kide 401
— Máté 396
Sóspatak (Sospatak), Kerelősóspatak – Şăuşa, 

Torda/Maros m, h 23, 798. L. még Székely-
sóspatak

Sóstó (Soos to), tó, fn, Méhes 178
— (Soos to), fn, tó, Szamosfalva 123
Sósvölgy (Sos wolgy), fn, Kolozs 294
— (Sos veolgy), fn, Botháza 126
sótartó 130, 730
Sóvágó utca (Sovago wcza), utcanév, Torda 479
sóvágók 16, 36
Sovata l. Szováta
Söröl (Seoreol) Vince, polg és fel: Anna, Kolozs-

vár 99, 105
— (Seorol) Péterné: Ramp Katalin, Kolozsvár 

294
Sötét völgy (Seotet veolgy), fn, Gyerővásárhely 

452
sövény levágatása 529
Sövényfalva (Seowenyfalwa) – Şomfalău/Cor-

neşti, Küküllő/Maros m, h 831
Sövényfalvi (Seowenyfalwa-i) Nagy János deák, 

n és fel: Haczaki Zsófi a 831
Spácai (Spaczay) Ferenc, b, Fürményes 241
— (Spaczhay) Márton, n 151
spalatoi érsek l. Domokos
Spermezeu l. Ispánmező
Spring (Spryng) – Şpring – Gespräng, Fehér m, h 

431
Stâna de Mureş l. Csúcs
Stana l. Sztána
Stânceşti-Ohaba l. Ohába
Stanciu (Stancho), jb cs, Lóna: Andrei, Ioan, Si-

mion 433
Stârciu l. Bogdánháza
Stari Slankamen l. Zalánkemény
Starogard (Starogard) – Starogard Gdanski, L, 

vár és város 387
Stejărenii l. Bese
Stejeriş l. Kecset
Stella Kristóf, n 789
Stenczel (Stenczel, Ztenczel) András, Kolozsvár 

607, 678
Stenk, azonosíthatatlan település, Heves m 798
Sterer Blasius, jb, Újfalu 846
Stoiana l. Esztény
stomp l. zúzda
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Straja l. Gesztrágy
Strâmba l. Füzes
Strei-Săcel l. Szacsal
Štrkovec l. Kövecses
Strugureni l. Veresegyháza
Stuhlweissenburg l. Székesfehérvár
Stupini l. Füzes
Suatu l. Szovát
Sub Magura (Sub Magwra), fn, Radnabánya 804
Sub Pădure l. Erdőalja
suba 625
—, farkasbőr 392
—, gránát 730
—, kamuka 370, 701
—, nyaktorokkal bélelt 625
—, nyest 730
—, nyuszt 730
Subpiatră l. Kőalja
Suceagu l. Szucság
Sucutard l. Szentgotthárd
Suftay [?] Péter, Eperjes 376
Sugod l. Fugad
Sugodi l. Fugadi
Suia l. Szinye
Suki (Swki) Dénes, jb, bíró, Pusztakamarás 559
Suky (Suki, Swki), Zsuki, n cs: Benedek 115; Ist-

ván 62–64, 115, és fel: Erdélyi Anna 115; Já-
nos és fel: Bikli Margit 62; id. Pál 115; másik 
Pál és fel: Maróci Borbála 817

— cs birtokaira vonatkozó oklevelek 115
— — háza, Kolozsváron 751
Suky cs. lt. 531, 784
— (Swky), jb cs, Felsőjára: András, István 421
Sulighete l. Hosszúliget
Sulyok (Swlyok, Suliok) Mátyás, b, Méhes 178
—, Szopori, n cs: Borbála: Csoronk Gergelyné 

275–276; Imre, kancellár (1576–1578), ta-
nácsúr (1577) 83, 106, 179, 553, 681, 830, és 
özv: Baládfi  Katalin 179, 830; Ferenc és fel: 
Szentpáli Anna 133, 505; másik Ferenc 179, 
433, 553, 681, 830, 835; Ilona: Nagy Meny-
hértné 681; János 553, 681, 830, 835; Kata-
lin: Giróti Jánosné 681; Margit: Nagy Mihály 
deák özv, majd Csamai Kristóf fel 345; Má-
tyás 681

—, Galaci, n cs: Albert és fel: Vicei Erzsébet, 
Anna: Gyulai Tamásné 244

Sumurduc l. Szomordok

Suplac l. Széplak
Suplacu de Barcău l. Széplak
Surduc l. Szurduk
Suselity/Horvát (Swsalith/Horwath), n cs: Meny-

hért 623, 625, 643, és fel: Bogáti Zsófi a 643; 
Miklós és fel: Gyerőfi  Borbála, Péter, Zsig-
mond 623–625

Susenii Bârgăului l. Felsőborgó
Sutoru l. Zutor
Süke (Sewke) István és Gál, Gyalu 138
Süket (Sewket) Gál, jb, Nagymeregyó 539
— (Sywket) Teodor, jb, Nagymeregyó 198
—/Kovács (Sewket/Kowach) István, jb, Nagyme-

regyó 799
Sükösd (Sikosd, Sukosd, Sykosd), n cs, Teremi: 

Gáspár és fel: Wesselényi Katalin 441; István 
780, 795, és fel: Sombori Anna 795

Sülye (Sewle, Syle) – Șilea, Fehér m, h 32, 860
Sülyei (Syley) György és leánya: Orsolya, n, Sü-

lye 32
Sütmeg (Sewdmeg) – Șutu, Torda/Kolozs m, h 

414
Sütő (Sewteo) Lukács, jb, Ákos 864
— Vince, jb, Ákos 854
sütőház 215, 472
süveg, nyuszt 701
—, pegymet 727
—, pozsonyi 730
Süveg (Syweg) Bertalan, polg és özv: Márta, Ko-

lozsvár 659, 717
Svinia l. Szinye
Sw[…] István, Kolozsvár 501
Swk l. Zsuk
Swky l. Suky
Swlyok l. Sulyok
Sybo l. Zsibó
Syle l. Sülye
Syno l. Sinna
Şardu l. Sárd
Şăuleşti l. Sálfalva
Şăulia l. Sályi
Şăuşa l. Sóspatak, Székelysóspatak
Şchiopi l. Pusztaegres
Şeredeiu l. Alsósereden, Felsősereden
Şeulia de Mureş l. Sályi
Şiclău l. Sokló
Şieu-Odorhei l. Udvarhely
Şieu-Sfânt l. Szentandrás
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Şigău l. Sajgó
Şilea l. Sülye
Şimişna l. Semesnye
Şimleu Silvaniei l. Somlyó
Şintereag l. Somkerék
Şirioara l. Sárvár
Şoard l. Sárd
Şoimeni l. Csomortán, Sólyomkő
Şoimuş l. Solymos
Şomfalău l. Sövényfalva
Şona l. Szépmező
Şopteriu l. Septér
Şorban (Sorban) Ioan, jb, Paptelek 241
Şutu l. Sütmeg

SZ
Szabad (Zabad) – Voiniceni, Maros sz/m, h 370, 

376–377, 393–394, 454, 751, 838
—i Kornár Mihály és fel: Mindszenti Katalin, 

majd Zán Margit, Zeleméri Péter és fel: 
Bánffy Margit

szabados (libertinus) 197, 233, 264, 671
Szabados (Zabados) István, kenéz, jb, Szentmik-

lós 96
szabadulás, kezesség révén 248
Szabéd (Zabed) – Săbed, Maros sz/m, h 838
szablya 435
—, aranyozott 434, 701
—, aranyozott/ezüstözött 678, 730
—, damaszkuszi 130, 730
—, ezüstözött 130, 618, 625, 701
—, fringia 730
Szabó (Sartor, Zabo, Szabo) Ágoston, Massai 

Anna servitora 769
— András, polg és fel: Ilona, Kolozsvár 659
— András, polg, Kolozsvár 207
— Antal, jb, Sarmaság 383
— Antal, n, Kisdoba 241
— Balázs, jb, servitor, Bükkös 264
— Benedek, Hunyad 21
— Boldizsár, jb, bíró, Szentkirály 433
— Demeter, jb, Iklód 727
— Fábián, polg, bíró (1583), Dés 423
— Gáspár, jb, az udvarház procuratora, Iklód 240
— Gergely, jb, Cseffei János offi ciálisa, Újfalu 

535
— Gergely, n, Diós 58
— Gyárfás özv, jb, Páncélcseh 276

— György, Kolozsvár 763
— György, n, Buda/Burjánosbuda 197
— György, n, Diós 197
— György, n, Kisdoba 368
— György, polg, Tasnád 334, 348, 825
— Imre, a, Udvarhely 405–406
— István és Balázs, polg, Udvarhely 406
— István, jb, Apáti 23
— István, n és fel: Pécsi Anna, Gyulafehérvár 

790
— István, n, Páros 313
— István, Telegd 435
— János, jb, Fűzkút 778
— János, jb, Méhes 178
— János, Kolozsvár 757
— János, polg, Kolozsvár 141
— Jánosné: Tímár Zsófi a, Kolozsvár 294
— Lukács (Kálmáncsehi), polg és fel: Lakatgyár-

tó Ilona, Várad 633
— Lukács, n és leánya: Cseffei Jánosné Zutori 

Anna 199
— Márton, jb, Kolozsmonostor 801
— Márton, jb, Szászfenes 174
— Márton, Kolozsvár 856
— Márton, polg, Kolozsvár 738
— Mártonné, Kolozsvár 622
— Máté özv, Botháza 126
— Máté, esk polg, Zilah 65
— Máté, jb, Szamosfalva 380
— Máté, n és özv: Botházi Orsolya, Botháza 404
— Mátyás özv: Julianna, polg, Kolozsvár 321
— Menyhért, jb, Györgyfalva 829
— Mihály, Dés 707
— Miklós és fel: Török Katalin, n, Lippa/Kolozs-

vár 352–354, 430
— Miklós, a szabócéh mestere, Kolozsvár 625
— Miklós, n és fel: Botos Katalin, Szentegyed 

244, 615
— Miklósné, Kolozsvár 696
— Pál, polg, Kolozsvár 798
— Pál, Kolozsvár 560
— Pál, n és özv: Szilvási Katalin, Szilvás 328, 

386
— Péter 625
— Péter, jb, Récse 672
— Péter, Szilágyi, n, fdi servitor és fel: Kovács 

Anna 480
— Tamás, jb, Palatka 255
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— Tamás, polg, Udvarhely 406
—, jb, polg cs, Szatmár, Kolozsmonostor: Bálint; 

Gáspár és fel: Szatmári Ilona 668, 687
—, jb cs, Bánd: Balázs, Bertalan, Máté és Pál 728
—, jb cs, Felsőgerend: Gáspár, János, Mihály, 

Miklós 433
—, n cs, Inaktelke: János és fel: Sombori Anna, 

Katalin: Móré Istvánné 129
—, n cs, Rőd: Anna: Halász Zakariás fel, „Deák” 

Antal és fel: Cseh Borbála, Erzsébet: Székely 
Miklósné, Ferenc, István, Orsolya: Somai 
Lukácsné, Sára: Gereci Jánosné 192

—, n cs: Bertalan, György, János, Máté és fel: 
Botházi Orsolya 356–357

—/Szegedi (Zegedi Zabo) Ferenc és fel 116
—/Asztalos (Zabo/Aztalos) György, polg és fel: 

Belger Anna, Kolozsvár 447
—/Balk (Sartor/Balk) Lőrinc, polg, Kolozsvár 

806
—/Ciberleng (Zabo/Czyberleng) György, n, Ko-

lozsvár 141
szabócéh l. kolozsvári
szabómesterség kitanulása 741
Szacsal (Szacczal) – Strei-Săcel, Hunyad m, h 

511
— (Zaczal) – Săcel, Hunyad m, h 774–775
Szagor l. Zágor
Szakács (Szakach, Zakach) Bálint, n, Gyalu 725
— István 625
— István, n, Sárd 132
— János, jb és özv: Márta, Farnas 742
—, Magyargorbói, n cs: Imre 493, és özv: Hacza-

ki Anna 493, 510; másik Imre 493; István 
493, 797

—, n cs: Péter és fel: Tamásfalvi Potenciána, fi uk: 
Szakács/Tamásfalvi Boldizsár 107

—/Herceg (Zakach/Herczegh), Kusalyi, n cs: Já-
nos 857; Péter fdi szakács (1590) 470, 857

Szakácsföld (Szakach feold), fn, Gyerővásárhely 
625

Szakácsi (Zakachy, Zakachi), Érszakácsi – 
Săcășeni, K-Szoln/Szatmár m, h 368, 637, 
662

Szakácsi (Zakaczhy) János, jb, Farnas 264
Szakál (Zakaly) – Bărboși, Torda/Maros m, h 258
Szakáll (Zakal) János, n, Tamásfalvi Miklós fam 

752

— (Zakall), polg cs, Kolozsvár: Ambrus és fel: 
Vadász Anna 235; másik Ambrus 235; And-
rás, a szabócéh mestere 625, 801–802; Bene-
dek 235, 376, 393; János 235

Szakállas (Zakallos) György, jb, Bősháza 299
— (Zakalos) Lukács, jb, Topa 193
Szakállas (Zakallos), fn, Egerbegy 433
Szakállasfalva (Szakalasffalwa) – Săcălășeni, 

K-Szoln/Máramaros m, h 205
Szalai (Zalay) Albert, n és özv: Dancs Klára 485
— Benedek, Huszt praefectusa (1551) 35
— Boldizsár, n és özv: Várfalvi Erzsébet, Cegő 

643
— (Zalai) Farkas, n, Pernezi Anna servitora 810
— Gábor, kolozsi sókamarás (1578, 1581) 154, 

159, 317
—, Zutori, n cs: László deák és fel: Kémeri Bor-

bála, Zsófi a: Bad/Vajda Martin fel 388
Szalakovácsi (Szalakowachi), Kovácsi – Făureni, 

Doboka/Kolozs m, h 791
Szalánci (Zalanczhy), Bükkösi, n cs: György és 

fel: Baládfi  Magdolna 136; János és özv: 
Bánffy Dorottya 363

Szalánkeményi (Zalankemeny), n cs, Kolozsvár: 
Albert, erdélyi ítélőmester; Bálint; Erzsébet: 
Kádár/Ötvös Mihályné; János, váradi requisi-
tor (1590); Katalin: Molnos Jánosné; Miklós; 
másik Miklós 794

Szalánkeményi Benedek l. Zalánkemény-i
Szalárdi János, történetíró, váradi és kolozsmo-

nostori requisitor 10
Szallós (Szaloos, Zaloos) Márta: Varga Gáspár 

majd Cirják Ferenc özv 346
szalonna 625, 696
Szalontai (Zalontay, Szalontay) Mihály, n, Cseffei 

János servitora 694
számadás 526
számadási kötelezettség 771
Szamos (Zamos) – Someş – Samosch, folyó 2, 33, 

245, 652, 725
Szamos utca (Szamos ucza, Zamos ucza), utca-

név, Gyalu 489, 725
Szamosdebrecen l. Kisdebrecen
Szamosfalva (Zamosfalva, Zamosfalwa) – 

Someşeni, Kolozsvárba olvadt település, Ko-
lozs m 34, 62, 82, 93, 122–123, 127, 139–
140, 146, 154, 159, 167, 214, 234, 259, 
272–273, 288–289, 307, 317, 339–340, 380–
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381, 442, 452, 459, 483, 520, 577, 579, 590, 
592, 612, 642, 663, 665, 682, 747, 835, 860

—i Gyerőfi  cs, Gyulai János
—i lkk: Bak Gergely, Hegedűs Gáspár, Novák 

László, Szabó Máté, Tóth Pál, Tóth Simon 
özv, Tőkés János, Török Antal, Tőrös Pál

—i fn: Csúcsos hegy, Első Batt, Füzes berek, Ke-
resztpad, Kiság, Sándor réti, Sóstó

—i templom 288
—i udvarház 139, 214, 259, 288, 339, 682
Szamoshegye (Zamoshegye), fn, erdő, Kelence, 

Köd 233
Szamosudvarhely l. Szilágyudvarhely, Udvarhely
Szamosújvár l. Újvár
Szamosújvárnémeti l. Újvárnémeti
számtartó l. gyalui vár, újvári
számvevő, vdi/fdi: Körösi Mihály (1583–1584), 

Szikszai Imre (1587)
Szancsal (Szanchal, Zanchal) – Sâncel – Simt-

schal, Küküllő/Fehér m, h 20, 505
Szancsali (Szancsal-i) Ferenc leánya: Tőki Imré-

né Zsuzsanna 20
— Lászlóné Margit 20
Szaniszló (Sztanizlo) András, polg és fel: Gelyén 

Anna, Kolozsvár 602
szántás 123, 255, 535, 563, 798
szántóföld 157, 193–194, 206, 253, 259, 291, 

312, 318, 380, 399, 452, 506, 508, 515, 535, 
561–562, 591, 615, 625, 656, 707, 712, 746, 
750, 798, 831

— átengedése 126, 245, 281, 638, 794
— bevetése 80, 764
— —, jogtalanul 565
—, cigányoké és szabóké 380
— elárasztása 217
— elfoglalása 589
— elidegenítése 496
— felosztása 157, 433
— —, sorshúzással 157
— felszántása, jogtalanul 565, 764
— inskribálása 515, 672
— kiváltása zálogból 480
—, sorshúzás szerint járó 276
— szemrevételezése 764
—, terneww-nek nevezett 433
— zálogosítása 111, 123, 269, 342
Szapolyai (Zapolya-i) János l. János (I.) magyar 

kir

szappan 727
Szappan utca (Szappan wcza, Zappan ucza), ut-

canév, Kolozsvár 320–321, 629
Szarakszó (Seregzo) – Sărăcsău, Fehér m, h 774
szárasztó, réz 625
—, fűszernek való 730
Szárhegy (Szarhegy, Zarhegy) – Lăzarea, Gyer-

gyó sz/Hargita m, h 665, 795
—i Lázár cs
Szarkad (Szarkad, Zarkad), Torda/Kolozs m, el-

néptelenedett település Peterd határában 66, 
502, 784

Szarvaskend (Szarwaskend, Zarwaskend), 
Vas/M, h 516, 586, 812, 814

—i Sibrik György
Szász (Szasz, Zaz) András, n 90
— Józsa, Szásznyíres 715
— Máté, jb, Kisesküllő 535
—, jb cs, Kend: István, Luca: Kendi Mátyás deák 

özv; Magdolna: Béres Pál özv 726–727
—, jb cs, Páncélcseh: Antal, Benedek, Lőrinc 828
—, n cs, Szeben: Ferenc, Gáspár 218
Szászalmás (Szazalmas), Küküllőalmás – Alma, 

Küküllő/Szeben m, h 810
—i udvarház 810
Szaszár (Zazar) – Săsar, Kővár vidék/Máramaros 

m, h 490
Szászcsávás l. Csávás
Szászcsór l. Szescsor
Szászfenes (Szazfenes) – Florești, Kolozs m, h 

174, 443
—i bíró: Ember Balázs
—i lkk: Cindel Miklós, Ember Balázs, Szabó 

Márton, Tóth György
—i fn: Alsóláb, Alsóverem
Szászfülpös (Szaszfi lpes, Szaszfylpes) – Filpişu 

Mic – Klein-Phlepsdorf, Kolozs/Torda/Maros 
m, h 62, 64

Szásznyíres (Zaz Nyres) – Nireș, B-Szoln/Kolozs 
m, h 715

szászok 3–4, 8, 12, 118, 195, 556, 741
szászok egyeteme (Universitas) 75, 118–119
Szászsebes (Zazsebes) – Sebeș – Mühlbach, Fe-

hér m, v 98
—i lkk: Olajos György és fel: Ádám Katalin
Szászszentiván l. Szentiván
Szászszentmiklós (Zaz Zenthmiklos) – Sânmic-

lăuș – Klossdorf, Küküllő/Fehér m, h 446
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Szászszőlős l. Kisszőlős
Szászút (Szaz ut), fn, Szentegyed 615
Szászváros (Szaz varos, Zazwaros) – Orăștie – 

Broos, Szászváros sz/Hunyad m, mv 354, 
856

—i Lugasi Mózes és fel: Besán Krisztina
—i sokadalom 856
Szászvölgy (Zazveolgie, Zazweolgy) – Valea Sa-

sului – Deutschbeck, Küküllő/Fehér m, h 
446, 549

Szászzsombor (SzazSombor, Szaz Sombor, Zaz 
Sombor) – Jimbor – Sommerburg, Doboka/ 
B-Naszód m, h 73, 104, 373, 515–516, 521, 
698, 710, 820, 823

—i Sombori Lajos, Székely Illés és fel: Lepsényi 
Anna, Székely János

—i lkk: Cigány Benedek, Décsei Gergely, György 
és Tamás, Ispán Péter/Sebestyén, Veteres Il-
lés

—i fn: Felső rész/Kendi rész
—i udvarház 373
Szatmár (Szathmar, Zakmar, Zathmar) – Satu 

Mare, Szatmár m, v 240, 327, 490, 668, 687. 
L. még Németi

Szatmári (Zakmary) Anna: Borbély János özv 
488

— Ilona: Szabó Gáspár, majd Kádas Miklós fel 
578, 668, 687

— János, b, Toldalag 559
— János, Bocskai István servitora 500
—, Légeni, n cs: Balázs, Gáspár, János 657, 661
—/Bálványosváraljai Ötvös (Zakmary/Balwanias 

warallya-i Eotwes) István, n 287
Szatmárnémeti (Szatmar Nemethi) István, n, na-

gyobb kanc íródeák (1577) 82
szattyán (kecskebőr) 730
Szava (Szawa, Zava) – Sava, Doboka/Kolozs m, 

h 62, 64, 134, 184, 187–188, 194, 244, 255, 
502, 508–509, 567, 593, 778, 819, 833

—i Almádi cs
—i lkk: Elekes István, Fábián Lőrinc, Filep Ba-

lázs és Ferenc, Nagy István, Polgár Lukács
—i fn: Hasas tó, Kabos rész, Középtó, Molnos tó
szavatosság vállalása 109, 208, 210, 215
Szawat l. Szovát
százférfi ak l. kolozsvári
SzazSombor l. Szászzsombor

Szeben (Cibinium) – Sibiu – Hermannstadt, Sze-
ben sz/m, v 195, 218, 585, 818

—i Szász cs
Szecsel (Sechel) – Săcel, Fehér/Szeben m, h 431
Szécsényi (Kacsics nb-i) Tamás, erd vd és szolno-

ki isp (1321–1342) 1–3
Szécsi (Zeczhy) András erd ppk (1320–1356) 3–4
— Dénes, kir étekfogómester (1322–1341) 3
— Tamás, n, Kisdoba 241
— (Zeczhy, Zechi), polg cs, Kolozsvár: András, 

aranyműves 537; Dorottya: Kakas András fel 
267; István, aranyműves és fel: Budai Anna 
124

Szederjes (Zederyes) – Mura Mare, – Mică, Tor-
da/Maros m, h 478, 559. L. még Kisszederjes

—i birtokosok: Károlyi Gergely, Péterlakai Ist-
ván deák

—i lkk: Barát György, László János
Szegedi (Zegedy, Szegedy) Anna 415
— Anna: Zákány Imre majd Nagy Gáspár fel 

181, 267
— Ferenc deák, n és özv: Bakó Katalin, Enyed 

50–52, 119, 195
— Ferenc, n és fel: Safarit Krisztina, Nagybánya 

728, 753
— Gáspár, n, polg, Kolozsvár 689, 738, 756, 805
— Gergely, polg, aranyműves és fel: Balásfi  Ka-

talin, Kolozsvár 215, 600
— György deák, polg, Kolozsvár 141
— Sára: Szilágyi Mihályné 562
Szegény (Zegen) Máté, jb, bíró, Noszoly 96
szegénység 426, 592
szegfűszeg 730
Szeglaki László pécsi ppk (1315–1346) 3
Szék (Zek) – Sic, Doboka/Kolozs m, mv 237, 

301–302, 344–345, 658, 833
—i sókamara praefectusa: Halmádi Mihály 

(1581)
—i lkk: Kristóf deák, Lőrinc deák, Varga Bálint
—i udvarház 345
—i fn: Kodori rész, Kodori tó
— (Zek), Márkaszék – Marca, Kraszna/Szilágy 

m, h 361, 670
Székely (Zekel, Zekely, Szekely) András, jb 84
— Balázs és Mihály, Malomfalva 798
— Balázs, Bergenye 798
— Barabás, n, Göc 338
— Bertalan, n, Cserényi Márton servitora 502
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— Boldizsár, szilágycsehi prédikátor és esperes 
(1578) 130

— Ferenc, jb és fel: Márta, Kolozsvár 811
— Gergely, jb, Magyarkiskapus 93
— István, jb, Méhes 23
— István, jb, bíró, Ilye 559
— István, b, Csanád 559
— István, b, Jára 559
— ifj. István, n és fel: Székely Erzsébet, Szentke-

resztmacskása 820
— Imre, jb, Gyalu 174
— János, n, Mányik 64
— János, Bergenye 798
— János, n 23
— János, n, a Bethlenek familiárisa, Újszékely 

567
— János 801
— János, b, Szentmártonmacskása 515
— László, esk polg, Zilah 65
— Mihály, jb, Bánd 728
— Miklósné: Erzsébet 192
— Pál, n, balázstelkei offi ciális 818
— Pál, Baksai Lőrinc famulusa 627
— Tamás, jb, bíró, Szengyel 559
— (Zekel), Szászzsombori, n cs: Illés, ítélőszéki 

ülnök (1577) 104, 373, 515–516, 521, 823, és 
fel: Lepsényi Anna 373, 515–516, 521; Ger-
gely 820; János 62, 64; id. János és fel: Pándi 
Magdolna 710; másik János 820, és fel: 
Dezső Anna 125, 820; másik János 823; Ka-
talin: Ombozi Gáspárné 823

— (Zekely), Csepegőmacskási, n cs: Antal, Erzsé-
bet: Székely Istvánné, Ferenc, István, Márton 
820

—, jb cs, Egerbegy: Demeter és fi ai: Gergely és 
Tamás, Péter és fi a: Gergely 433

—, Nyíresi, n cs: Júlia, Orsolya, Péter és fel: Gi-
rolti Klára 540

—/Dobai (Zekely/Dobay) Benedek, n, Kisdoba 
467

—/Henter (Zekely/Henter) János, n, Nagyajta 130
székely isp: Drágfi  Bertalan, Losonci László
— székek királybírái és alkirálybírái 82
Székelyalj (Zekely Ay), fn, Boncnyíres 269
székelyek terminusa 82
Székelyfalva (Zekelfalwa), Maros sz/m, elpusz-

tult település Marosszentanna határában 838

Székelyhíd (Zekelhyd) – Săcueni, Bihar m, mv 
656

—i lkk: István deák, Pap János
—i utcanév: Malom utca
Székelyjó (Zekelio, Zekeljo) – Săcuieni, Kolozs 

m, h 640, 788
Székelykocsárd l. Kocsárd
Székelysóspatak (Zekel Sospatak) – Şăuşa, Tor-

da/Maros m, h 798. L. még Sóspatak
Székelyszenterzsébet l. Szenterzsébet
Székelyudvarhely l. Udvarhely
Székelyvásárhely (Zekelvasarhel, Zekelivasar-

hely, Zekelyvasarhely), Marosvásárhely – 
Târgu Mureş – Neumarkt, Maros sz/m, mv 
45, 48, 312, 387, 406, 494

— kiváltságai 494
—i statútum 387
—i bíró és esküdtek 494
—i bíró: Kovács Pál (1581)
—i lkk: Borsos Sebestyén, Kovács Pál, Köpeci 

János és Tamás
—i nemesek bíráskodása 312
—i — és polgárok közötti ellentét 312
—i — kiváltságai 387
—i törvénykezés rendje 387
—i iskola 494
—i — alapítása 48
—i szőlőhegyek 312
szekér 563, 612, 789, 798, 856
— elhajtása 589
— lefoglalása 232
szekerce 130
—, ezüstös (pogány pénzes) 618
—, muszka 730
Szekercés (Szekerczes) Balázs, Gyerővásárhely 

452
— (Zekerczes) Tamás özv, Vásárhely 376
szekeres fogadása 556
Szekeres utca (Zekeres ucza), utcanév, Dés 707
Szekeres (Zekeres) István, jb, Erked 226
Szekeres/Szabó (Zekeres/Zabo) János, polg, Ko-

lozsvár 493
szekérszín (zekerzin) építése 452
szekérút 452
Székesfehérvár (Alba regalis) – Stuhlweissen-

burg, Fejér/M, v 633
Széki (Zeki, Szeki) István deák, n, Bánffy Farkas 

offi ciálisa 711
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— Kálmán, n 69
— Kálmán, b, Cikud 428
szekrény 434–435, 491, 548, 625, 701, 727
—, vasas 730
Szekulaj (Zekula), Kisszék – Săcălaia, Doboka/

Kolozs m, h 741
szekularizáció 48
Szele (Zele), Keceli, n cs: Magdolna: Makai Illés-

né 796; Márk 410, 796; Orsolya: Pap László, 
Haraklyáni István, majd Nagy Mihály fel 
410, 796

Szelecske (Zelechke) – Sălișca, B-Szoln/Kolozs 
m, h 755

—i Bánrévi János
Széles (Szeles) Menyhért, a és fel: Marai Anna, 

Mészkő 109–110
Szélföld (Szelfeold), fn, Botháza 126
Szeli (Zely) Kelemen, jb, Sárd 58
Szelicse (Zeleste) – Sălicea, Torda/Kolozs m, h 

86, 264, 328, 386, 788
— (Zeliche, Zelestie) – Sălişte, Torda/Kolozs m, 

h 565
Szelicse alja (Zeliche allya), fn, szőlőhegy, 

Zsadánhorvátja 796
Szemce (Szemcze), Bihar m, prédium Sarkad kö-

zelében 812
személyes jelenlét bírósága 195, 406, 421, 538
Szemere (Szemere, Zemere), Kóki, n cs: Boldi-

zsár 573, 634; Sebestyén 264, 277, 573, 634; 
másik Sebestyén 573, 634; Zsigmond 433, 
573, 634

szemrevételezés 855
széna 625
— áráról készült jegyzék 625
— szállítása 565
Széna utca (Szena ucza, Zena ucza), utcanév, Ko-

lozsvár 215, 229, 235, 324, 347, 455, 472, 
550, 599, 734

szénafű/szénarét 126, 433, 615, 798
— lekaszálása 529
— zálogosítása 106
Szénás (Zenas) Péter, n, ítélőszéki ülnök (1584) 

457
— (Szenas), n cs: Zsófi a, Zsuzsanna: Mezei Már-

tonné 864
Szénási (Zenassy), Bályoki, n cs: András és fel: 

Dobokai Katalin 208; Bálint 834; Dorottya: 
Ákosi Mihály özv 208; Erzsébet: Kabos Fe-

rencné 208; Klára: Pitvarosi Balázs, majd Is-
pán István fel 834; Lajos 208

Szénaverős (Szenaweres, Zenawereos) – Sene-
reuş – Zendersch, Küküllő/Maros m, h 446, 
549

Szengyel (Zengyel, Zengeli) – Sânger, Torda/Ma-
ros m, h 258, 469, 559, 680

—i birtokosok: Görög Tamás, Szengyeli Ferenc
—i lkk: Kundár István, Székely Tamás
Szengyeli (Zengyeli), n cs: Ferenc, Gáspár és özv: 

Földvári Borbála, Vajdaszentiván/Kisszeder-
jes 559

Szent Erzsébet ispotály, Kolozsvár külvárosában 
436, 532, 806–807

Szent János utcája (Szent Janos vczaya), utcanév, 
Tasnád 316

Szent Péter városa (civitas Sancti Petri), Velencei 
uralom alatt levő város vélhetően Horvátor-
szágban 331

Szentandrás (Szent Andras) – Şieu-Sfânt – Leres-
dorf, Doboka/B-Szoln/B-Naszód m, h 335

— (Zenthandras) – Sântu, Kolozs/Torda/Maros 
m, h 62, 64

Szentanna (Szentanna) – Sântana de Mureş, Ma-
ros sz/m, h 838

Szentbenedek (Szent Benedek) – Benediug/
Mănăstirea, B-Szoln/Kolozs m, h 761

—i Keresztúri Kristóf
Szentbenedeki (Zent Benedy) János deák 130
Szentegyed (Szent Egyed, Zentegied, Zent Egied) 

– Sântejude, Doboka/Kolozs m, h 82, 134, 
184, 187–188, 195, 237, 240, 244, 249, 332, 
335, 341, 433, 469, 508, 580, 615, 683, 747, 
781

—i Botos András, Hacaki cs, Szentiványi Pál, 
Szabó Miklós és fel: Botos Katalin, Tardi An-
tal

—i lkk: Jó János, Kakas Ferenc, Kerekes Máté, 
Márton György, Mihály Máté, Takács János, 
Tardi Antal, Tyukmonyos Boldizsár

—i udvarház 615
—i fn: Berekszeg, Danótéri, Erőskerek, Falkafa, 

Füzespad, Füzesteri, Horgasföld, Huraj, Jan-
katelke, Kisrét, Kondormarok pataka, Kősze-
gő, Mileo, Nagymező, Nagyvölgy, Nyúlas 
alj, Szászút

—i Valkai rész 244
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Szentegyedi (Zent Egyed-i) Gergely deák l. Som-
lyai n cs-nál

Szentegyházasoláhfalu (Zentegihazas Olahfalu), 
Szentegyházasfalu – Vlăhiţa, Udvarhely sz/
Hargita m, h 90. L. még Oláhfalu

Szenteltkút árka (Zenteltkwt arka), patak, fn, 
Szentmártonmacskása 515

Szenterzsébet (Zentersebet), Székelyszenterzsé-
bet – Eliseni, Udvarhely sz/Hargita m, h 506

—i Móré Gábor és özv: Lázár Orsolya
Szentes (Zenthes) Gergely, jb, Méhes 23
Szentes (Szentes), Csongrád/M, h 836
Szentgotthárd (Szent Gothard, Zent Gothard) – 

Sucutard, Doboka/Kolozs m, h 72, 103, 261, 
359, 400, 408

—i Wass cs
Szentgyörgy (SzentGeorgy, ZentGeorgy), 

B-Szoln/Kolozs m, ma Vízszentgyörgy pusz-
ta, Széplak közelében 82, 755, 827. L. még 
Vízszentgyörgy

—i Makrai Bertalan
— (Zent Georg), prédium Tiszaszentimre közelé-

ben, Heves/M 263
— (ZentGeorgy, Zentgeorgi), Marosszentgyörgy 

– Sângeorgiu de Mureş, Maros sz/m, h 23, 
665

—i Tót Mihály
— (Zentgieorgy), Csapószentgyörgy – Sfântu 

Gheorghe, Torda/Maros m, h 82
—i Miske György
Szentgyörgyi (Zent Georgy) Péter, n 41, 365
— (Szent Georgy, Zentgeorgy), Szentimrei, n cs: 

Boldizsár 827; Erzsébet: Kamuti Balázs fel 
263, 397, 535, 675; Gáspár 263; György 827; 
Tamás 263

Szentimre (Sanctus Emericus) – Sîntimbru, Fehér 
m, h 1

— (Zent Imre), elpusztult település a Sztrigy fo-
lyó mellett, Piski és Dédács vidékén, Hunyad 
m 412

— (Zent Imreh), Tiszaszentimre, Heves/M 263
Szentiván (Zent Iwan) – Sântioana, Doboka/Ko-

lozs m, h 244
—i Nemes István és özv: Meggyesi Margit
— (Zentiwan), Doboka/Kolozs m, elpusztult tele-

pülés Nagyiklód közelében 427
— (Zentiwan), Csittszentiván – Sântioana de Mu-

reş, Maros sz/m, h 798

— (Zentivan), Szászszentiván – Sântioana – Jo-
hannisdorf, Küküllő/Maros m, h 446, 549

— (Szent Iwan, Zent Iwan), Vasasszentiván – 
Sântioana, Doboka/Kolozs m, h 20, 37, 602, 
604, 607, 678, 716

— (Zentyvan), Vajdaszentiván – Voivodeni, Tor-
da/Maros m, h 144, 146. L. még Vajdaszenti-
ván

Szentiváni (Zentyvan-i) István deák özv: Polyák 
Anna 144, 146

Szentiványi (a Sancto Joanne) György, Kolozs-
vári, kolozsmonostori requisitor (1577–1613) 
11, 96, 249, 271, 331, 365, 370, 376, 392, 
447, 501, 535, 538, 541, 557, 560, 623, 625, 
682, 696, 709, 721, 726–727, 729–730, 733–
734, 754–755, 758, 764, 774–776, 798

— (Zent Ivany) István deák, b, Mikes 264
— (Zentivany) Pál, n, Szentegyed 580, 781
Szentjakab (Zentjakab, SzentJakab), Mezőszent-

jakab – Iacobeni, Torda/Kolozs m, h 471, 
573, 634

—i Lipolt János és fel: Bagotai Magdolna
Szentjános (Zent/Szent Janos) – Sântion, Bihar 

m, h 768
Szentjobb (Zent Jog) – Sâniob, Bihar m, h 434, 

501
—i tárház 434
Szentkatolna (Szentkatholna, Zentkatolna) – 

Cătălina, Doboka/Kolozs m, h 514, 535, 587, 
673, 755, 791

—i birtokosok: Bánffy Farkas, Kendi Sándor, 
Teke Ferenc

—i lkk: Jakab György és Lőrinc, Karácson Luca, 
Nemes György, Simon Ioan, Szőcs János, Ti-
vadar Blasiu, Trinko Ilie és Mihai

Szentkereszt árka (Zentkerezt arka), patak, fn, 
Szentmártonmacskása 515

Szentkeresztmacskása (Zentkereztmachkassa) l. 
Csepegőmacskás

Szentkirály (Zentkirali), Csíkszentkirály – 
Sâncrăieni, Csík sz/Hargita m, h 90

—i lk: Bodó Lukács
— (Szentkiraly, Zentkiraly), Enyedszentkirály – 

Sâncrai, Fehér m, h 51–52, 279
— (Szentkiral, Zenthkyral), Kalotaszentkirály – 

Sâncraiu, Kolozs m, h 10, 13–14, 46, 511, 
625, 810, 841
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— (Zent Kyraly, Szentkyraly), Gyéresszentkirály 
– Ghiriş-Sâncraiu, Torda/Kolozs m, Aranyos-
gyéresbe olvadt település 433. L. még Ge-
rendszentkirály

—i Orbán György
—i birtokos: Dezső Benedek, Kálnai Péter
—i lkk: Máté Benedek, Szabó Boldizsár
— (Zentkiraly), Oláhszentkirály – Crăești, Torda/

Kolozs m, h 565
— (Zentkirali), Szilágyszentkirály – Sâncraiu 

Silvaniei, K-Szoln/Szilágy m, h 241, 670
—i Boldi Tamás, Kis István és Péter, Kun Kele-

men, Módi András és György, Németh 
György, Ónodi Tamás, Perecseni Bertalan

— (Zentkirally), Topaszentkirály – Sâncraiu Al-
maşului, Kolozs/Szilágy m, h 625

—i lkk: Basarab Balaş, Fărcaş és Ioan; Colda Si-
mon, Cristian Damian, Crişan Teodor és 
Toma, Duşa Pascu, Foia Damian, Gacea 
Toma, Goţ Oprian, Lucaciu Toma, Mester 
Doma, Nistorné, Vaida Rusan

Szentkirályi (Szentkyraly) István, jb, Vista 174
— (Zenthkyral-i) János, n, kir ember 13–14
— László 10
— (Zentkirally), n cs, Szentkirály: Lőrinc és fel: 

Büdöskúti Éva 670
Szentlászló (Zentlazlo, Zent Lazlo) – Săvădisla, 

Torda/Kolozs m, h 237, 397, 535, 572
—i Kamuti cs
—i fn: Agyagos bérc, Drahumpataka
— (Zentlazlo) – Laslău Mare-, Mic, Küküllő/Ma-

ros m, h 431
Szentlélek (Zentlelek) vára, Kézdi sz/Kovászna m, 

romjai a Kézdiszentlélek feletti Perkőn 210
— (Zentlelek), Csíkszentlélek – Leliceni, Csík sz/

Hargita m, h 90
—i lk: Cakó János
Szentmargita (Szent Margita), Mezőszentmargita 

– Sânmărghita, Torda/Maros m, prédium 84
— (ZentMargyta) – Sânmarghita, B-Szoln/Ko-

lozs m, h 431, 658
—i pap: Pénteki Bálint (1587)
Szentmária (Zenthmaria, Zentmaria) – Sânta Ma-

ria, Doboka/Szilágy m, h 595, 699
Szentmarjai (Zentmariay) Gáspár, n, Sámson 241
Szentmárton (Zentmarton), vélhetően Mező-

szentmárton – Sânmartinu de Câmpie, Torda/
Kolozs/Maros m, h 846

Szentmártoni (Szentmartony, Zentmarton-i) Bá-
lint, n, Pernezi Anna familiárisa, almakeréki 
offi ciális (1590) 846, 852

Szentmártonmacskása (Zent Marton Machkassa, 
Szentmartonmachkassa) – Sânmartin-Măci-
caş, Doboka/Kolozs m, h 104, 373, 515, 521–
522, 621, 690, 702, 820. L. még Felsőmacs-
kás

—i birtokosok: Koda Gáspár, Macskási Boldi-
zsár, Macskási Ilona, Nádasi János, Székely 
János

—i lkk: Móré Márton, Vas Péter
—i fn: Besepada, Feljáró, Kövespad, Nyíres, 

Szenteltkút árka, Szentkereszt árka
Szentmihalitelke l. Szentmihálytelke
Szentmihályfalva (Szentmihalyfalwa, Zentmiha-

lyfalwa) – Mihai Viteazu, Aranyos sz/Kolozs 
m, h 82, 192, 351, 421, 463, 468, 599, 707, 
725

—i Várfalvi Sebestyén és fel: Csányi Sára
—i pap: Balásfi  (Basilius) István (1587)
Szentmihályfalvi (Zent Mihalyfalwa-i, Zent Mi-

halyfalwy) Péter deák, n 463, 468, 625, és 
özv: Gyerőfi  Borbála 264, 463, 468

— (Zentmihalyfalwa-i) János deák, n és fel: Patai 
Zsófi a, Dés 707

— (Zentmihalyfalwa-i, Zent Mihalyfalwy), n cs: 
Anna, Gáspár, Péter 351

Szentmihálykő (Rupes Sancti Michaelis), Fehér 
m, elpusztult vár és pálos kolostor Tótfalud 
határában 836

—i pálos kolostor 836
Szentmihálytelke (Zentmihalitelke, Szentmihali-

telke) – Mihăeşti, Kolozs m, h 9–11, 57, 61, 
140, 148, 190–191, 193, 203, 209, 222, 271, 
276, 290, 305, 336, 440, 461, 812–814, 838

—i Tompa cs
—i offi ciális: Nagy Jakab
—i lkk: Gurzo, Olcsárdi András és Vitályos
—i udvarház 812, 814
Szentmihálytelkei (Zentmihaltelke-i) László fi a: 

Tamás 9–11
Szentmiklós (Szent Miklos) – Sânmiclăuş – 

Klossdorf, Küküllő/Fehér m, h 549
— (Szent Miklos, Zentmiklos), Torda/Maros m, 

elnéptelenedett település Kerelősóspatak kö-
zelében 23, 84, 431

—i lk: Kelemen János
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— (Zenthmyklos) – Sânnicoară, Kolozs m, h 123, 
475, 684, 718, 792, 829

—i udvarház 475, 684, 718, 792, 829
— (Zentmiklos) – Sânnicoară, Doboka/B-Naszód 

m, h 96, 431
—i birtokos: Bornemisza Farkas özvegye
—i lkk: Bota Péter, Szabados István
— (Zentmiklos), Káposztásszentmiklós – Nico-

leşti, beolvadt Karácsonyfalvába, Maros sz/m 
282

—i Pókai István és fel: Tályai Borbála
— (Zentmiklos), prédium a Maros mellett, Tövis 

környékén, Fehér m 836. L. még Zaharias
Szentmiklósi (Zenthmiklossy) Ferenc, n, Szent-

miklós 475, 684
— (Zentmiklossy) Gergely, polg, Kolozsvár 215
Szentmiklósmacskása (Zent Miklosmachkassa), 

Doboka/Kolozs m, elnéptelenedett település 
Diós közelében 66

Szentpál (Szentpal, Zentpal) – Sânpaul, Kolozs 
m, h 24, 148, 193, 197, 209, 425, 438, 751, 
793, 813–814

—i Szentpáli cs
— (Zent Pal, Szentpal), Kerelőszentpál – Sân-

paul, Küküllő/Maros m, h 84, 558
—i Alard Ferenc
—i lkk: Kocsis Tamás, Sárosi Bernát, Szép And-

rás
—i udvarház 84
— (Zentpal), Homoródszentpál – Sânpaul, Ud-

varhely sz/Hargita m, h 567, 644
—i Kornis Farkas
Szentpáli (Szentpali) János, b, Csehtelke 83
— (Szentpali, Zentpali), n cs, Szentpál: András 

148, 505, 814, és fel: Vitéz Katalin 814; 
Anna: Sulyok Ferenc, majd Kőrösi Miklós fel 
133, 155, 505, 530; Erzsébet: Podvinyai Lá-
zár, Kemény Ferenc, Cserényi Pál, majd Om-
bozi György fel 148, 153, 174, 193, 375, 505, 
559, 628, 793, 814, 863; István 814; János 
148, 153, 155, 191, 193, 197, 209, 425, 438, 
559, 751, 793, 813–814, és fel: Cserényi Ka-
talin 425, majd Bánffy Anna 751; Mihály 24

Szentpéter (Szentpeter, Zent Peter), Füzesszent-
péter – Sânpetru Almaşului/Bozna, Doboka/
Szilágy m, h 130, 161, 222, 851

— (Zentpeter) – Sânpetru de Câmpie, Kolozs/
Maros m, h 431

Szennyes (Szennyes), vélhetően Nyírlugosba be-
olvadt település, Szatmár/M 461

Szennyesi (Szennyessy) Andrásné: Sarmasági 
Zsuzsanna 461

— (Zennyessy) asszony 435
Szeokefalwa l. Szőkefalva
Szép (Zep, Szep) András, jb, Szentpál 84
— János, polg, Kolozsvár 560
— Pál, jb, Bánd 728
—, jb cs, Gerendkeresztúr: Demeter, István, Már-

ton, Mihály, Péter 433
Szepesi (Szepessy) András, jb, Tuzson 559
Szepesi Kamara tanácsosa: Hoffman György 

(1590), Melith István (1590)
szepet (zepet), láda (ezüstneműekkel) 696
Széplak (Zeplak) – Buneşti, B-Szoln/Kolozs m, h 

755, 827
— (Zeplak) – Goreni – Schöndorf, Kolozs/Maros 

m, h 122
—i Tötöri György
— (Zeplak), Berettyószéplak – Suplacu de 

Barcău, Bihar m, h 670
— (Zeplak), Küküllőszéplak – Suplac, Küküllő/

Maros m, h 523, 552
—i Petrichevich Horváth cs
Széplaki (Zeplaki) István, n, újvári zsoldos 755
Szépliget (Szep liget), fn, Gyerővásárhely 625
Szépmező (Zepmezeo) – Şona – Schönau, Kükül-

lő/Fehér m, h 684
Szerdahely (Szeredahely), puszta Gálosfa kör-

nyékén, Somogy/M 200, 457, 497, 851
—i Ősz János és fi a: János
— (Zerdahely), vélhetően Miercurea Sibiului – 

Reussmarkt, Szerdahely sz/Szeben m, h 451
Szerecsen (Zerechen) János, jb, Lekence 23
— (Zereczyen), Mesztegnyői, n cs: János 44, 431; 

Krisztina: Patócsi Ferencné 431
szerecsendió 730
szerémi isp l. Alsáni János
szerémi püspök: György, Jakab, Tamás frater
Szerémújlaki (Zeremuylaky) Péter, egerbegyi lel-

kész (1580), presbiter és fel: Ágota, Egerbegy 
264

szerszámok, szőlő művelésére használt 150
szerződés 558, 818
— érvénytelenítése 849
— jóváhagyása 791
— megváltoztatása 818
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— semmisnek nyilvánítása 534
— visszavonása 534, 799
Szescsor (Zekczyeo), Szászcsór – Săsciori – Sas-

senberg, Fehér m, h 431
Szeszárma (Szezerma, Zezerman) – Săsarm, 

B-Szoln/B-Naszód m, h 23, 305, 842
—i udvarház 842
—i vár várnagya: Aknai Jób (1504)
sziget 506
Sziget (Szigeth, Zygeth, Zyget), Máramarossziget 

– Sighet/Sighetu Marmaţiei, Máramaros m, 
mv 4, 8, 12, 855

—i főbíró és esküdtek 855
—i hospesek 8
—i Szent Imre egyház plébánosa 4
Szigeti (Frankói) István, nyitrai ppk (1349–1367) 

4
Szigeti (Szygethy, Zigethi) Pál, kisebb kanc íróde-

ák, erd ítélőmester (1568–1570) 56, 61, 64, 82
— (Zigethy) György deák, n és fel: Istvánfi  Judit, 

Gyalu 739
Szíjgyártó (Zigyarto) Ambrus és fel: Balásfi  

Anna, Kolozsvár 845
— (Zygyartho) András, n, Debrecen 196
Szikszai (Zikzay) György 625
— (Zikzay) Imre, n, fdi számvevő (1587) 654
Szilágy, Szilágyság (districtus Zilagiensis, Zi-

lag-i districtus), kerület Kraszna és K-Szol-
nok vármegyék területén 130, 326, 392, 480–
481, 505, 686

Szilágycseh (Szilagycheh, Zylagy Czhyeh) – 
Cehu Silvaniei, K-Szoln/Szilágy m, mv és 
vár 130, 605, 786. L. még Cseh

—i Vajda Mihály fi a: István
Szilágyfőkeresztúr l. Keresztúr
Szilágyi (Szilagy, Zilagy) András, jb, Válaszút 

473
— Balázs, n, Felsőgerend 433
— Gergely, jb, Bánd 728
— János, polg, Kolozsvár 444
— Lőrinc, n, Torda vm szolgabírája (1586) 559
—, Dési, n cs: Márta 562; Mihály 561–562, és 

fel: Szegedi Sára 562
Szilágykövesd l. Kövesd
Szilágypaptelek l. Paptelek
Szilágysomlyó l. Somlyó
Szilágyszeg (Zilagyzeg) – Sălăşig, K-Szoln/Szi-

lágy m, h 311, 645, 670

Szilágyszegi (Zilagyzegi), n cs, Szilágyszeg: 
Anna 645; Farkas 670, és fel: Büdöskúti Bor-
bála 670; János és fel: Görbed Borbála 645; 
Katalin: Várfalvi/Dési Istvánné 645; Pál, 
K-Szoln vm alisp (1590) 311, 380, 789; 
Zsófi a 670; Zsuzsanna 670

Szilágyszentkirály l. Szentkirály
Szilágytő (Zilagyteo) – Salatiu, B-Szoln/Kolozs 

m, h 861
Szilágyudvarhely (Zylagi Wdwarhely), Szamos-

udvarhely – Someş-Odorhei, K-Szoln/Szi-
lágy m, h 299

—i Horvát János
Szilfatő (Zylwatew), Kraszna/Szilágy m, prédium 

Krasznahorvát közelében 796
Szilkerék (Zilkerek) – Corneni, B-Szoln/Kolozs 

m, h 184, 187, 255, 508–509, 593
—i birtokosok: Porkoláb Ambrus özv: Ágnes, 

Somlyai Gáspár
—i lk: Török Antal
—i udvarház 255
Szilkút (Szilkuth) – Sălcud, Küküllő/Maros m, h 

84
—i lk: Fatho Opra
Szilos (Szilos) forduló, fn, Botháza 126
— (Szilos), fn, Gyerővásárhely 452
szilva 615
Szilvás (Szylwas, Zylvas), Magyarszilvás – Sil-

vaşul Unguresc/Pruniş, Torda/Kolozs m, h 
83, 220, 264, 328, 386, 421–422, 502, 565, 
646, 696, 784

—i Szabó Pál és özv: Szilvási Katalin
—i udvarház 328, 386
— (Zylvas) – Pruneni, B-Szoln/Kolozs m, h 22–

23
Szilvási (Szilwasy, Zylvassy, Szilvás-i) István, jb 

83
— Kristóf deák, n 22
— Mátyás, b, Boncnyíres 269
— Péter özvegye: Erzsébet 23
— (Zilwas-i, Zylvassy Kezelyczhi, Keczeleczki 

Szilwassi), n cs, Szilvás: András 66, 187, 502, 
549, és fel: Jankafi  Magdolna 66, 502; másik 
András és fel: Csányi Sára 421–422; Boldi-
zsár 745, Ferenc 502; Imre, Torda vm isp 
(1579–1580, 1582–1583, 1586–1587, 1589) 
77, 189, 220, 264, 328, 386, 407, 414, 565, 
625, 646, 696, 745; másik Imre 745; János 
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502, 549, 567, 784, 826; Katalin: Szabó Pál 
özv 328, 386; Kristóf 549; Péter 502, 549, 
567, 745, 784; Sebestyén 328, 386; Zsófi a: 
Almádi Gáspárné 187, 255, 502, 549, 567

szilváskert 625
Szin (Zyn) János, jb, Lekence 23
Szind (Zind) – Sănduleşti, Torda/Kolozs m, h 643
Szinér (Zynyer) – Seini, Szatmár m, vár 490
—i vár tartozékai 490
Szinérváralja (Zynyervarallia, Zynyr varallia) – 

Seini, Szatmár m, mv 490
Szinye (Szinye), Radákszinye – Suia/Răzbuneni, 

B-Szoln/Kolozs m, h 339, 546, 803
—i Vas Ambrus és Gergely
Szita (Szitafalwa) – Sita, B-Szoln/B-Naszód m, h 

842
Szita (Zita) Boldizsár, Várad 566, 578
szita, borsoló 625
—, gyakor 625
—, kenyérsütő 625
szitkozódás 172, 248
szitóvas 625
szkofja, aranyos táltokostól 130
Szlavónia (Sclavonia) 314
—i bán: Cillei Hermann, Mikcs
—i részeken levő birtokok 314
szoba 245, 249, 472, 508
—, fűthető és boltozott 192
— zálogosítása 249
Szodobhágója (Zodobhagoya), fn, Récse 672
Szodoró (Czhodora), Érszodoró – Sudurău, 

K-Szoln/Szatmár m, h 230
Szodorói (Czhodoray) András és fi a: István, n, 

Szodoró 230
szoknya 625
—, atlasz 370, 491, 548
—, bársony 701
—, gránát 730
—, kamuka 370, 491, 548, 625, 701
—, spanyol 701
—, szász módra való 730
—, tafota 727
szoknyaalj, tafota 701
szoknyaváll 701
Szoldobágy (Zoldobag) – Solduba, K-Szoln/

Szatmár m, h 662
szolga fi zetése 625

szolgabíró 82, 217, 326, 368, 612, 638, 688, 785, 
789. L. még Doboka, Kolozs, Közép-Szol-
nok, Torda vm

szolgabíró legény l. Rózsa Imre
szolgálat 45, 586, 641, 656, 671
—, bér fejében 515, 614
—, Eger ostroma idején tanúsított 43
—, élete végéig 399
—, hadjáratban tanúsított 76
—, jószág igazgatásában tanúsított 515
—, kancelláriai íródeákként teljesített 67, 479
—, katonai 43, 382, 474, 574
—, — és udvari 526
—, külföldön tanúsított 846
—, Lengyelországban tanúsított 846
—, orvosként teljesített 399
—, pervitelben tanúsított 515
—, Törökországban tanúsított 846
—, udvarbírói 742
—, ügyvédi 423, 539, 691, 846
szolgálattétel megtagadása 405
Szolokma (Zolokma) – Solocma, Udvarhely sz/

Maros m, h 798
—i udvarház 798
Szomordok (Zomordok) – Sumurduc, Kolozs m, 

h 57–60, 481
Szomordoki (Zomordok-i) Bertalan és fel: Boka 

Margit 60
szomszédok 59, 83–84,
szomszédság 152
szomszédsági jog 503, 718
Szonok l. Zálnok
Szopor (Szopor, Zopor), Mezőszopor – Soporu de 

Câmpie, Kolozs m, h 82–83, 106, 162–163, 
178–179, 491, 540, 548, 553, 632, 677, 681, 
835

—i Girolti cs
—i fn: Kiserdő
Szótelke (Zotelke) – Sărata, Doboka/Kolozs m, h 

86, 449, 453, 755, 817
Szovát (Szawat, Zowath) – Suatu, Kolozs m, h 

34, 126, 512, 612, 713, 774, 819, 863
—i Ombozi cs
Szováta (Zowata) – Sovata, Maros sz/m, h 809
Szováti (Zowathy) Péter, jb, Bánd 728
Szőcs (Zeoch, Zeochy) György, Zilah mv bírája 

(1570) 65
— Jakab, jb, esk, Búza 96
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— Jakab, polg és özv: Gerendi Sára, Kolozsmo-
nostor 185, 228–229

— János, jb, Szentkatolna 535
— Sándor, polg, Kolozsvár 99
— Tamás, n, a, Udvarhely 405–406
—/Nagy (Zeoch/Nagy) Máté, polg, Udvarhely 

406
Sződemeter (Zeodemethery) – Săuca, K-Szoln/

Szatmár m, h 686
Szőke (Zeoke) Ambrus, jb, Kalotaszentkirály 546
— Pavel, jb, Mikes 264
Szőkefalva (Szeokefalwa) – Seuca, Küküllő/Ma-

ros m, h 373
szökés 856
szökési kísérlet 488
szőlő 126, 171, 212, 215, 229, 300, 318, 368, 399, 

451–452, 455, 479, 535, 561–562, 568, 596, 
615, 656, 707, 740, 759, 812, 818

— adásvétele 44, 65, 150, 300, 333–334, 443, 
622, 723, 845

— adományozása 657
— átengedése 228
— átruházása 99
— cseréje 759, 801
— elfoglalása 65, 226
— elidegenítése 99
— helytelen művelése 568
— inskribálása 672
— jogtalan elvétele 443
— jövedelme 568
—, kapált 150
— műveléséhez szükséges szerszámok 150
— műveltetése, jobbágyokkal 818
—, megművelt 809
— örökül hagyása 65
— szabadságai 759
—, szerzett 845
— telepítése 480, 535
—, telepített 186, 333, 391, 759
— zálogosítása 186, 324
szőlőhegy 324, 796, 845
szőlőhely adásvétele 44
—, begyepülése (bekerítése) 535
Szőlőmál (Zeoleo mal), fn, Gyerővásárhely 452
— (Zeoleomal), fn, Magyarrőd 342
— (Zewle mala), fn, szőlőhegy, Kraszna 399
Szőlős (Szewlews, Szeoleos) – Nagyszőlős, Vino-

hradiv, Ugocsa/U, h 3, 212

Szőlősi (Zeleossy, Zeoleos-i) István, kolozsmo-
nostori requisitor (1616–1622) 9

— Lukács deák, n és özv: Anna, Kolozsvár 212
— Péter deák, n, az egeresi vár praefectusa (1587) 

599, 625, és fel: Balásfi  Anna 599
szőnyeg 332, 701, 727
—, asztalra való 625, 730
—, babos 392, 625
—, falra való 730
Szörcsei (Szeorchei), n cs: Katalin: Bácsmegyei 

Magyar János fel, Orsolya: Baróti Péterné 835
Szörény (Zeorony) vm 44
—i bánság 12
Szörényi (Zeoreny) Anna: Oláh Boldizsárné 720
Sztána (Eztana, Eztane) – Stana, Kolozs m, h 

171, 186, 234, 260, 272, 289, 339–340, 462, 
464, 596

—i Gyerőfi  cs
—i lkk: Dénes Ambrus, Boldizsár, Ferenc és Já-

nos; Farnasi János, Varga Simon, Vince Be-
nedek

—i fn: Talpas (szőlőhegy)
Sztrigyi (Iztrigi, Sztrigy), Mányiki, n cs: Anna, 

Erzsébet, György, István 820; János 82, 96, 
412, 418, 698, 820, 823, és fel: Pósa Katalin 
820; Mihály és özv: Cserényi Klára 418; 
Miklós 820; Petronella 820

Sztrojafalva (Ztroyafalwa) l. Petrény
Szucság (Szuchyak, Szwchak, Zuchyak) – Sucea-

gu, Kolozs m, h 13, 57, 59, 61, 78, 125, 131–
132, 174, 192, 223, 236, 249, 281, 359, 400–
401, 408, 555, 563–564, 575–576, 610, 618, 
704, 712, 735, 752, 767, 820, 858

—i Bánk Pál, Beke cs, Benőcs Gergely és fel: Tö-
rök Borbála, Benoc Gáspár, Budai János, 
Dombi cs, Gebárt János, Miklós deák és özv: 
Somai Apollónia, Orsolya: Dombi Jakabné, 
Móré cs, Nagy Gergely, Nagy Lőrinc özv: 
Dombi Ágnes, Sándorházi cs, Sarló Mihály, 
Siroki cs, Varjú Jakab

—i birtokosok: Bácsi Mátyás, Bank Margit: Om-
bozi Györgyné, Csüröki Mátyás, Gebárt Já-
nos, Kabos Gábor, Ombozi György, Siroki 
Mátyás, Szentegyedi Gergely, Tomori cs, 
Zsigmond Balázs

—i lkk: Bácsi András, Barla István, Huják Bálint 
és Imre, Kocsis László fel: Ilona, Varsolci 
Vince, Vince Gáspár



Név- és tárgymutató 437

—i birtokrész: Dezső rész
—i erdő 767
—i ház 78
—i fn: Hordós kútfő, Mespest, Mocsárkút, Na-

gyerdő
Szucsági (Szutsaki, Zwchyaky) Erzsébet: Nagy 

Cseh István fel 705, 767
— (Zuchak-i) Mátyás és Mihály, n, kir emberek 

13
— Péter, n, Néma 82
—, n cs, Szucság: Miklós deák és özv: Somai 

Apollónia, Orsolya: Dombi Jakabné 249
Szúliget l. Hosszúliget
Szurdok rév (Zurdok rew), fn, Oláhfalu 90
Szurduk (Zwrdok) – Surduc, Torda/Kolozs m, h 

643
szuszék, malomnál 371
szűcs 325, 392, 395, 444, 740
Szűcs (Pellio) Flórián és leánya: Szűcs Kozmáné 

Margit 306
—, cs, Kolozsvár: Kozma és özv: Szűcs Margit, 

Kozma Bálint 306
szügyelő 247, 392, 701, 730
Szwchak l. Szucság

T
Tabiás feje (Tablyas feie), fn, Oláhfalu 90
Tabiási (Thabiassy), Darlaci, n cs: János, Klára: 

Sári Benedekné 839
tabit, szederjes (aranyozott) 625
—, vörös 701
tábla, kir/vdi/fdi l. ítélőszék
tábori zomok 730
Tagányi Károly (1858–1924), levéltáros, törté-

nész 11
Takács (Takach) János, jb, Szentegyed 615
— Máté, jb és özv: Lantos Erzsébet, Kolozsmo-

nostor 568
tál, arany 130
—, ezüst (címeres) 701
—, fa 625
—, ón 370, 625
—, tormás 130
tálacska, ón (gyermeknek való) 625
Taligás (Talygas) Mihály fel: Anna, jb, Kolozsvár 

87
tallér (pénznem) 290, 377, 550, 585, 607, 761
—, fél 727

—, quadrans 727
Talpas (Talpas), fn, szőlőhegy, Sztána 171, 186
táltok, janicsár módra készült 130
—, óntálakkal 625
Tályai (Thallyai), Nagylaki, n cs: Anna: Somogyi 

Jánosné, Borbála: Pókai Istvánné, István, Ka-
talin: Irsey Imréné 282

Tamás csanádi ppk l. Telegdi Tamás
— deák és özv: Besán Anna 224, 271, 426, fi a: 

János deák, polg, Kolozsvár
— erd vd l. Szécsényi Tamás
— frater, szerémi ppk (1349–1364) 4
—, jb 84
— pap, kolozsmonostori konventi tag 14
Tamás (Thamas) Egyed, jb, Zsibó 233
— György, jb, Lóna 589
Tamásfalva (Thamasfalva, Thamasfalwa) – Tă-

mașa, Kolozs m, h 107, 168, 208, 217, 258, 
435, 492, 504, 515–516, 521, 535, 674, 812–
814, 859–860

—i Tamásfalvi cs
—i udvarház 107
—i malom 217
Tamásfalvi (Tamasfalvy), n cs, Tamásfalva: And-

rás 107, 208, és fel: Dobokai Zsófi a 208; 
Anna: Sasa Jánosné 208, 559; Bálint 107, 
208; Boldizsár (Szakács/Tamásfalvi) 107; 
Dénes 107, 208, 515–516, 521, 813–814, 
859–860, és fel: Lepsényi Anna 515–516, 
521, 860; Imre 813–814; János 217, 813, és 
özv: Egyedfi  Zsuzsanna 217; Katalin: Vaida 
Ştefanné 208; László 107, 813; Mihály 107, 
208, 435, 813, és fel: Bikali Borbála 435; 
Miklós, gyulafehérvári udvarbíró (1585) 217, 
492, 504, 535, 662, 674, 752, 813–814; Pál 
813; Potenciána: Szakács Péterné 107; Zsig-
mond 217

Tamási (Tamassy) Bálint, jb, Méhes 23
— Balázs, jb, Nádas 58
— Bernát, b, Méhes 178
— Ferenc, n 23
— János, erd vd (1403–1409) 8
—, n cs: Borbála: Zeleméri Péterné, László 716
Tamási (Tamassy) rész, birtokrész, Méhes 178
Tamástelke (Thamastelke), Alpestesbe beolvadt 

település, Hunyad m 827
támogatás 286
tanácsház l. kolozsvári
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tanácsurak, kir/vdi/fdi: Apafi  István (1580, 1584), 
Bánffy Farkas (1582, 1586, 1589–1590), 
Csáki Dénes (1583–1584), Gálfi  János (1580, 
1582), Kendi Ferenc (1580, 1588), Kendi 
Sándor (1578, 1582–1583, 1587–1590), Ko-
vacsóczi Farkas (1579–1580), Oláh Miklós 
(1552), Sombori László (1580–1581, 1583, 
1585–1587, 1589), Sulyok Imre (1577), Za-
bardi Mátyás (1555)

Tancs (Thanchy, Thancz) – Tonciu – Tesch, Ko-
lozs/Maros m, h 62, 64

taníttatás 104
Tankó (Tanko) Balázs, Madéfalva 90
tanú, lefi zetése 696
—, végrendeleti 130
tanulmányok 425, 445
—, külföldi 152, 717
tanúvallatás (köztudományvétel) 46, 50–51, 56–

58, 65, 74, 78, 101, 137–138, 142, 152, 177–
178, 182, 197, 231–232, 249, 264–266, 322, 
434–436, 486, 488, 535, 538, 612, 625, 692, 
762–763, 789, 832, 837, 843–844

— elmaradása, betegség miatt 538
— elrendelése 405
—, jobbágyoktól kicsikart 637
tanúvallomás, magyar nyelvű 178, 197, 434–436, 

556, 696, 763, 856
tányér 130, 730
—, ezüst 701
—, fa 625, 727
—, ón 370, 730
Tapolca (Tapolczia), fn, Oláhfalu 90
Tar (Thar), Nógrád m/M, h 8
Tar (Thar, Tarr) István, Debrecen 266, 856
— István, polg, Kolozsvár 262
Tarambak Petru, b, Alsószilvás 44
Tárcai (Tarchay, Tarchiay) János, görgényi tiszt-

tartó, székely isp (1504–1507) 90
Tarcsa (Tarczhya) – Tarcea, Bihar m, h 467
Tarcsafalva (Tharchafalwa) – Tărceşti, Udvar-

hely sz/Hargita m, h 34
Tarcsai (Tarchay), n cs, Kispetri: Anna, Borbála, 

László és fel: Kaszta Sára 734
—, n cs: Borbála, György és özv: Bagotai Mag-

dolna 471
—, Ozvai, n cs: Miklós; Pál, dési harmincados 

(1590 előtt) és özv: Sombori Borbála 781
Tardi (Tardi) Antal, n, Szentegyed 237, 240, 615

tárház 434
— feltörése 435
Tari (Thar-i) Lőrinc, kir pohárnokmester (1404–

1406) 8
Tarján (Tharyan) – Tărian, Bihar m, h 20
Tarjáni (Tharyan-i) László 20
Tárkány (Tarkany) Albert, n és fel: Egresi Orso-

lya 337, 696
Tarnóc (Tharnocz), Liptótarnóc – Liptovský Tr-

novec, Liptó m/Szl, h 748
Tarnóci (Tarnoczi), n cs, Harangláb, Zágor: And-

rás 210, 491, 548, 677; György 210, 839; 
Krisztina: Girolti Benedekné 491, 548, 677; 
Péter 82, 210, 491, 548, 677, és fel: Heren-
csényi Petronella 491, 548, 677

Tárnok l. Macskási cs
tárnokmester, kir: Losonci László, Nekcsei De-

meter, Rozgonyi János
—, kir-néi: Babonics János, Garai Pál
társzekér biztosítása, költözéshez 255
társzekér fedél 730
táska, fehér vászonból 618
—, zöld bagaziából 618
Tasnád (Thasnad) – Tășnad, K-Szoln/Szatmár m, 

mv 105, 316, 334, 348, 437, 825
—i Erkedi Márton, Kardos Mihály
—i bíró: Gáspár deák
—i jegyző 437
—i pap: Balásfi  István (1577)
—i lkk: Bakos Simon és fi a: Mihály, Bolya János, 

Borbély János, Borbély Máté és fel: Dobai 
Erzsébet, Borbély Mihály, Bordás Bálint, 
Csiga György és Illés, Gáspár deák, Hímvaró 
Erzsébet, Kalmár Balázs, Kalmár Ferenc, 
Zsófi a: előbb Kalmár Balázs majd Kalmár 
Ferenc fel, Kincses Imre, Rados Pál, Szabó 
György, Zagyvai Mihály

—i vdi/fdi kúria (udvar) 316
—i vdi/fdi kúria praefectusa: Zagyvai Mihály
—i udvarház 334
—i szőlőhegy 334
—i utcanevek: Kandia, Szent János utcája
—i fn: File hegye, Hajtás szőlő, Major rét, Új-

hegy, Vágyos
Tasnádi (Thasnadi) Gáspár deák, n, B-Szoln vm 

tizedszedője (1581), Kolozsvár 316, 437, 
566, 578

Tatár (Tatar) Máté, jb, Oláhfenes 586
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Tatul Mihai és Petru, jb, Topa 193
Tămpăhaza l. Tompaháza
Tărpiu l. Törpény
Tăureni l. Tóhát
Tăușeni l. Márkháza
Tăuți l. Magyartótfalu
Tăuții-Măgherăuș l. Tótfalu
Târgu Mureş l. Székelyvásárhely
Târgușor l. Vásárhely
Târnăveni l. Dicsőszentmárton
Târnova l. Eperjes
Técső (Techeo) – Tyacsiv, Máramaros/U, mv 3–5, 

8, 12, 35, 54
—i lk: Ferenc villicus
Técsői Móric István 3
Tegez Antal, polg, Gyalu 101
tehén 189, 376, 392, 563, 625
—, fejős 625
—, meddő 625
— hajtása 763
— lopása 172
—, üsző 625
Teiuș l. Tövis
tejföl, bödönben 625
Teke (Teke), Köblösi, n cs: Anna: Tötöri Balázsné 

617, 861; Ferenc dési sókamarás (1584, 1586, 
1588–1590), ítélőszéki ülnök (1584) 445, 
457, 531, 535, 549, 567, 630, 695, 754–755, 
793, és fel: Sombori Borbála 445, 549, 567; 
Gáspár 144, 146, 559, 754, és fel: Toldalagi 
Anna 144, 146; György 754, 815, és fel: Ke-
mény Borbála 815; Lukács 861; Mihály 754; 
Tamás 682, 754–755, 854, és özv: Ördög Ka-
talin 854

— (Theke) nemzetség 754
Tekes (Thekes), polg cs, Kolozsvár: Imre és fel: 

Somogyi Dorottya, Kelemen 748
Tekeújfalu l. Újfalu
teknő 625
—, szappanozó 727
Telegd (Telegd) – Tileagd, Bihar m, h 82, 435, 

500
—i lk: Szabó István
Telegdi Csanád egri ppk (1322–1330), esztergo-

mi érsek (1330–1349) 3
— Tamás, csanádi ppk (1350–1358) 4
— (Telegd-i, Thelegdi), Telegdi, n cs: András, na-

gyobb kanc íródeák (1577) 82; Erzsébet: Gar-

da Györgyné 500; Katalin: Varkocs Tamásné 
500; Mihály, székely isp, udvarhelyi kap 69, 
90, Miklós és fel: Lónyai Klára 500; Zsófi a: 
Csáki Miklósné 500

telek 462
— adásvétele 38, 126, 273, 282, 311, 380, 404, 

459, 473, 674, 703, 831
— adományozása 286, 340, 372, 539, 641, 742, 

778, 846, 854
— átengedése 216, 451, 459, 728
— cseréje 93, 193, 383, 418, 524, 778, 808
— elfoglalása 589
—, elhagyott 24
— elidegenítése 369, 642
—, épületek nélküli 197
—, épületekkel rendelkező 282
— inscribálása 399, 515, 543, 614, 672, 827
—, jobbágy 24, 38, 73, 93, 126, 157, 168, 192–

193, 216, 245, 269, 272–273, 276, 288, 299, 
311, 340, 355, 369, 372, 378, 380, 383, 418, 
421–422, 451–452, 464, 473, 503–504, 510, 
514, 524, 528, 531, 539, 543, 546, 586, 589, 
614, 640–641, 654–656, 663, 672, 674, 690, 
706, 728, 742, 756, 778, 793, 799, 803, 805, 
808, 819, 823, 827, 829, 831, 834, 846, 854, 
864

—, — átengedése 439
—, — tartozékai 126
—, közös 216
—, lakatlan 272–273, 524, 586, 799
— lefoglalása zálogként 706, 819
—, mezővárosi 316
telek, nemesi 53, 160, 216, 269, 276, 282, 286, 

293, 380, 383, 399, 404, 603, 663, 703, 756, 
775, 785, 805, 815, 831

—, népes 756
—, oltárigazgatóságénak nevezett 399
—, ősi 286
—, puszta 73, 123, 126, 160, 168, 216, 245, 269, 

276, 286, 288, 311, 340, 380, 383, 404, 433, 
452, 473, 503, 514, 539, 615, 625, 640, 654, 
663, 703, 728, 775, 778, 798, 805, 831, 834, 
854

—, — építése 269
—, románok papjáé 216
— visszaváltása 756
—, zálogos 690



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei440

— zálogosítása 24, 53, 123, 192, 272, 293, 452, 
464, 510, 514, 546, 654–655, 663, 756, 805, 
834, 864

—, zálogul foglalása 803
Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 817
Teleki István, Kolozsvár 763
telepítés 269
teljeskorúság 290, 327, 732
Temesvári (Temeswary, Theomeoswary) István, 

polg és özv: Vicei Magdolna, Kolozsvár 802
— János, n, Báthory István familiárisa 595
— János deák, polg, dési jegyző (1583) 424
temetés 579, 798
— költségei 625, 727
templom 315. L. még bürkösi, egeresi, kolozsvá-

ri, szamosfalvi
—, kanonoki (Gyulafehérváron) 413
—, keresztény (katolikus) 50
—, román 50
templombajárás 50
Teocul de Jos/Tiocu de Jos l. Alsótök
Teodor, jb, Újbuda 803
Teok l. Tők
Teorok/Torok l. Budai/Török
Teowis, Teowiss l. Tövis
Tepesith (Tepesith), n cs: István; Miklós és fel: 

Kemény Klára 792
Teremi (Theremy, Theremi) – Tirimia, Küküllő/

Maros m, h 441, 795. L. még Nagyteremi
—i Sükösd cs
Teremi (Theremy) Péter, polg, Kolozsvár 560
— (Theremy), polg cs, Kolozsvár: János, Miklós, 

Zsófi a: Urbeger Gergely özv 228
terminus l. törénykezési szakasz
Terpen l. Törpény
tertialitas l. harmadrész, anyai
Tesch l. Tancs
Teschen (Thessin) – Cieszyn, L/Český Těšín, Cs 

204
testamentárius 353, 436, 709, 731, 798
testamentum betartása 742
testvérré fogadás 247
— —, titokban 246
Tethei (Tethey) Lőrinc, Besenyői, táblai ülnök, 

erdélyi jogügyigazgató 84, 413
Teufelsdorf l. Héjasfalva
Thamassi l. Tamási
Thanchy l. Tancs

Thessin l. Teschen
Thisenhausen János, n, Livónia 574
Thompahaza l. Tompaháza
Thorda l. Torda
Thorenburg l. Torda
Thoroczko l. Torockó
Thorstadt l. Hosszútelke
Thothewr l. Tötör
Thrynczhyen l. Trencsén
Thur l. Túr
Thuson, Thusson, Thwsson l. Tuzson
Thynkowa l. Tinkova
Tibai (Tibay, Tybay) Pál, n, Magyargáld 216
— Gergely, n és özv: Melith Erzsébet 289
Tiburc (Tiburcz), Kolozs m, elnéptelenedett tele-

pülés Kajántó közelében 315
tilalmas föld 804
— rész, határon 90
tiltakozás 86, 92, 108, 112–113, 117, 119, 121–

122, 128–129, 133–134, 136, 145–147, 153, 
155–158, 161, 163, 165–167, 170, 176, 183, 
185, 194, 196, 202, 207, 211, 218, 221, 227, 
237–238, 240–241, 243, 249, 252, 258, 262, 
281, 283–284, 303, 305, 315–316, 335, 337–
338, 345, 350, 354–357, 359–360, 369, 381, 
388, 390, 396, 400, 402–403, 407–408, 411, 
415, 417, 431, 437, 440, 448, 453, 455, 458, 
460–463, 467, 469–470, 481, 484–485, 492, 
502, 506, 512, 518, 529–530, 538, 557, 560, 
564–565, 569–573, 579, 582, 584, 587, 589, 
593, 595, 598, 602, 604, 606, 609–611, 620–
621, 623, 637, 642–643, 645, 648, 669–670, 
673, 698–699, 713, 716, 719, 739, 745, 747, 
750, 752, 755, 778, 784, 786, 792, 796, 800, 
821, 823, 825, 828, 836, 839, 842, 847–850, 
853, 862

— visszavonása 188, 194, 551, 791
—, tanúvallomás ellen 197
—, végrendelet ellen 98, 124
tiltás l. tiltakozás
Timár (Thimar) Pál, Bátosi, n, vécsi offi ciális 

(1588, 1589) 691, 741
—, polg cs, Kolozsvár: Gáspár, Katalin: Ramp 

Benedekné, Zsófi a: Szabó Jánosné 294
—, polg cs, Kolozsvár: Borbála: Vadász Jakabné, 

Péter 235
Tinkova (Thynkowa) – Tincova, Szörény/

Krassó-Szörény m, h 830
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Tinnin l. Knin
tinó 625
Tinoasa l. Sárfalva
Tiocu de Jos, -de Sus l. Tők, Felsőtök
Tioltiur l. Tötör
Tirimia l. Nagyteremi, Teremi
Tiszabercel l. Bercel
Tiszaszentimre l. Szentimre
tiszttartó l. detrehemi
titkár, kir, vdi/fdi kancelláriai: Csanádi Demeter 

(1576), Jó János (1585)
Tivadar (Tyvadar) Blasiu, jb, Szentkatolna 535
tized 90, 205, 596, 846
— adományozása 48, 50, 68, 79
— befi zetése 21, 28, 39–40, 195
— bérlése 48
— beszedése 50, 232, 255
— beszolgáltatásának elkerülése 232
—, bor 40, 48, 232, 255
—, disznó 3
—, fi zetésének megtagadása 50
—, gabona 40, 48
— negyede l. quarta
—, plébánosnak járó 3
tizedarendátor, erdélyi: Sombori László (1577–

1579, 1581, 1585–1587, 1589)
tizedmentesség 614
tizedper 232
tizedszedő, Gyulafi  Lászlóé: Kósa Mihály. L. 

még B-Szoln vm
tó 123, 433, 625, 798
— töltése 178
— felerészének adományozása 372
Tó bérce (To berczin), fn, Gyerővásárhely 625
Tó bükk (To bik), fn, Gyerővásárhely 625
Tóalja (Toallya), Fehér m, eltűnt település hihető-

leg Tóhát környékén 431
Tógát (Togat), fn, Gyerővásárhely 625
Tóhát (Tohat) – Tăureni, Torda/Maros m, h 573, 

634
tóhely 147, 467, 798
tok, kannának 730
—, kupának 730
Tokaj (Tokai, Tokay), Borsod/M, h és vár 434, 

789
— ostroma 434
—i főkapitány: Russel Claudius (1590)
—i kapitány: Prépostvári Bálint (1590)

Toldalag (Toldalag, Toldalagh) – Toldal, Torda/
Maros m, h 22, 82, 237, 559, 640

—i birtokosok: Radvánci Márton, Szatmári János
—i lkk: Bíró Ambrus és Balázs
Toldalagi (Toldalaghi, Toldalagy), Ercsei, Iklódi, 

n cs: András és fel: Radó Fruzsina 640; Anna: 
előbb Koka György, majd Teke Gáspár fel 
144–146; Balázs 355, 718, 732; Benedek 22; 
Erzsébet: Kemény Györgyné 355, 718, 815; 
Ferenc 82, 237, 240, 270, 601, 640, 727, 808; 
György 355, 732; János 355, 559

Toldi (Toldi) Petronella: Tornyi Tamás özv 709
tolltok, arany (zafi ros) 701
tolnai isp: Druget János
Tolvaj (Tholvay, Tolway) Ambrus, jb, Farnas 264
— Gáspár, István és János, n, Ősi 20
— Katalin: Bölöni Simon/Ferenc deák fel 389
— Péter, n, Désháza 703
—, jb cs, Lóna: Damian, Dumitru, Ioan, Marcu, 

Simion, Stoica, Toma 433
Tom [!] ajtónállómester l. Becsei Töttös
Toma (Thoma) Katalin: Osztróvi György özv 44
Tombolt (Thombolt), n cs: Benedek és fel: Brinyi 

Anna, György, István, Márton, Mihály 798
Tomori (Thomori, Thomory), Csúcsi, Gesztrágyi, 

Nádasi, Szucsági, n cs: Anna 236; Demeter 
58–59, 78, 236, 359, 400, 408, 820, és fel: 
Macskási Orsolya 820; Erzsébet: Cseh Ger-
gelyné majd Ugocsai Istvánné 236, 820; 
György 57–59, 61, 103–104, és fel: Nagy 
Klára 57, 59, majd: Cseh Ágnes 103; István, 
Kendi Sándor servitora 104, 236, 359, 400, 
408, 610, 656, 767; János 72, 132, 236, 281, 
359, 400, 408, és fel: Budai Borbála 281; 
Lőrinc és özv: Valkai Erzsébet 795; Lukács 
58, 197; Margit: Baládfi  Ferenc özv 279; Mi-
hály 236; Miklós 104; másik Miklós 72, 104, 
132, 236, 359, 400, 408; Pál 72, 174, 236, 
359, 400, 408

Tomori rész (Thomory rez), birtokrész, Cikud 428
Tompa Bálint, jb, Bojt 597
— (Thompa, Tompa), Szentmihálytelki, n cs: Ist-

ván, Kolozs vm isp, tanácsúr, lugosi és karán-
sebesi bán 57, 61, 140, 148, 190–191, 193, 
197, 202–203, 209, 222, 264, 271, 276, 290, 
440, és fel: Patócsi Emerenciána 222, 264, 
271, 276, 290, 440; Miklós 276, 290, 336, 
440



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei442

Tompa rész (Tompa resz), fn, birtokrész, Topa 
193

Tompaháza (Thompahaza, Tompahaza) – Tămpă-
haza/Rădeşti, Fehér m, h 50–52

—i keresztény (katolikus) lakosok 50
—i magyarok 52
—i románok tizedmentessége 52
—i templom 50
—ra telepített zsoldos 50
Tonciu l. Tancs
Tootth l. Tóth
Topa (Topa) – Topa Mică, Kolozs m, h 107, 148, 

193, 209, 440, 516, 838
—i lkk: Crecul Ioan, Drinceș Ioan és Vasile, For-

gács János, Forgácsos Márk, Groza, Kozma 
Toma, Lupsa Pestel, Sipos György, János, 
László és Mihály; Szakállas Lukács, Tatul 
Mihai és Petru

—i fn: Tompa rész
Topaszentkirály (Topazentkyraly) – Sâncraiu Al-

mașului, Kolozs/Szilágy m, h 140, 625. L. 
még Szentkirály

Torda (Torda, Thorda) – Turda – Thorenburg, 
Torda/Kolozs m, mv 59, 62, 64, 264, 304, 
329, 433, 479, 538, 604, 669, 706, 720, 729, 
736, 756, 758, 832, 843–844

— bírája és esküdtjei 625, 669, 844
—i ötvenférfi  (quinquaginta electi patres) 669
—i lkk: Balázs deák, Balog András, Bardóc Já-

nos, Boér István, Csipkés Péter, Kovács Ger-
gely és özv: Márta, Petessi Pál, Soklyosi Ist-
ván és fi a: János, Tordai Kelemen deák és fel: 
Petessi Katalin, Túrós Máté özv, Vadai Dáni-
el, Vadai Sámuel

—i piactér 669
—i utcanév: Sóvágó utca
—i kamarás 304. L. még Bartakovith Gáspár 

(1589)
—i — adószedői 304
—i — offi ciálisai 304
Torda vm isp: Bánffy Boldizsár (1587–1588), 

Szilvási (Cseszeliczki) Imre (1579–1580, 
1582–1583, 1586–1587, 1589), Vitéz Gábor 
(1577–1579)

— vm szolgabírái: Décsei András (1583), Lupsai 
János (1585), Szilágyi Lőrinc (1586)

— vm ítélőszéke 691

— utca (Thorda ucza), utcanév, Kolozsvár 141, 
224, 271, 560, 738, 798

Torda (Thorda) István, n, Sombori László famili-
árisa 652

—, polg cs, Gyalu: Benedek 101, 138, 152, és fel: 
Fodor Margit 138, 152, majd Orsolya 138, 
152; Ferenc 101, 137–138, 150–152; Ilona: 
Vid mester fel 152; Zsigmond, humanista, a 
Magyar Kamara hivatalnoka 101, 138, 150–
152

Tordai (Thorda-i, Thorday) Ádám deák, n, Ko-
lozsvár 329, 538, 604, 832

— Anna: Bornemisza Benedekné 602
— Imre deák, b, Velkér 559
— Kelemen deák, n, nagyobb kanc íródeák 

(1577, 1579, 1581, 1585) és fel: Petessi Kata-
lin, Torda 82, 197, 304, 479

— Péter, kolozsmonostori requisitor (1634) 9
Tordai kisajtó (Thorday kis ayto), gyalogos ajtó, 

Kolozsvár 224, 689
torkolat (ruhadarab) 491, 625
—, habarnicás 548
Torma (Thorma) Dénes deák, n, ügyvéd, Kolozs-

vár 61
Tornova l. Eperjes
Tornyi (Thorny), Szentesi, n cs: János 709, 836; 

Tamás, Karánsebes és Lugos districtus bánja 
559, 709, 836, és fel: Toldi Petronella 709; 
Zsigmond 709, 836; Zsófi a 836

Torockai (Thoroczkay, Toroczkai) [András], n, ki-
sebb kancelláriai íródeák (1577) 82

— László, n, Torockószentgyörgy 82
— Miklós, n és fel: Hari Ilona, Torockó 646
Torockó (Thoroczko) – Rimetea, Torda/Fehér m, 

mv 646, 659
—i abroncs (vasalás), szekerek kerekéhez 659
Torockószentgyörgy (Thoroczkozentgeorgy, To-

rozkoZentgieorgy) – Colțești, Torda/Fehér m, 
h 82, 646

—i Toroczkai cs
torok, nyakra való 625
torokhím, gyöngyös 370
Toronyai (Thoronaeus) cs: János, a szabad művé-

szetek tanulmányozója; Máté, gyalui refor-
mátus pap (1589), református püspök (1589) 
717

TorozkoZentgieorgy l. Torockószentgyörgy
Torzsa (Thorsa) Tamás, jb, Velkér 178
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Tosa-nak nevezett kaszáló, Gyerőmonostor 245
Tótfalu (Totfalu) – Vale, B-Szoln/Kolozs m, h 

143, 145, 187, 593
— (Totfalu, Totfalw), Miszmogyorós – Tăuții- 

Măgherăuș, Kővár vidék/Máramaros m, h 490
— (Totfalw, Totfalu/Olah Rapolt), Kisrápolt – 

Rapolțel, Hunyad m, h 511, 774–775. L. még 
Oláhrápolt

Tóth (Tot, Thoth, Tootth) András, jb, Méhes 559
— Balázs, n 419
— Balázs fi a: Péter, n, Jobbágyfalva 32
— Benedek, Gyalu 138
— Fábián, jb, Katona 178
— Gáspár, János és Mihály, n 30–32
— György özv: Marina, jb, Radnabánya 804
— György, jb, Szászfenes 443
— Illés, jb, Méhes 178
— János, jb, Diós 58, 197
— Lázár, jb, Paptelek 241
— Lőrinc, esk polg, Zilah 65
— Mihály, n, Szentgyörgy 665
— Miklós, n, Madaras 23
— Miklós, n, Szentgyörgy 23
— Pál, jb, Szamosfalva 93
— Simon özv, jb, Szamosfalva 123
—, jb cs, Csomafája, Kolozsvár: Antal, Gáspár, 

Péter 770
—, n cs: Gáspár, Miklós, Péter és fel: Macskási 

Dorottya 830
Tótházi (Tothazi) Bálint, polg, Kolozsvár 444
— Mihály, polg, fülei offi ciális, Kolozsvár 777
— Mihály, polg, szűcs, Kolozsvár 325
Totheory l. Tötöri
Tótország (Szlavónia) 197
Tótországi Borbély (Totorzagy cognominatus 

Barbely) István, polg és özv: Ilona, Kolozs-
vár 100

Tóttelek (Tottelek), Bihar m, elpusztult település 
Panasz közelében 20

Tők (Theok, Thewk) – Tiocu de Jos, -de Sus, Do-
boka/Kolozs m, h 20, 157

—i Gergely és leánya, Kodori András özv: Ilona, 
Girolti Bálint

Tőki (Teoky, Theoky) János, jb, Gyéres 433
Tőkés (Teokes) János, jb, Szamosfalva 340
tölcsér 765
Tölcséres (Teolczeres) Tamás, Kolozsvár 765
tölcséres céh l. kolozsvári tölcséres céh

tölgyerdő l. erdő
tömlöc (börtön) 465
tönköly 232, 625, 818
Törnen l. Pókafalva
török 16, 43, 323, 798
— betörések 597
— fogság 224, 501, 768–769
Török (Theoreok, Teoreok) Antal, jb, Szamosfal-

va 93, 273, 340
— Antal, jb, Szilkerék 255
— Ferenc, Nagybánya 376
— Jakab, polg, Gyalu 489
— Lőrinc, polg, Udvarhely 406
— Máté, jb, Magyarkiskapus 93
— Mihály, n, Burjánosbuda 197
— Mihály, jb, Egerbegy 433
— Enyingi, n cs: Bálint, hadvezér, nándorfehér-

vári bán, Hunyad vm örökös isp 197; János 
44, 503

—, Lippai, n cs: Anna: Patrovai Lőrinc özv 353; 
Katalin: Szabó Miklós özv 352–354, 430; 
Lukács 353, 426, 430; Margit: Besán Jánosné 
353, 426

—, n cs, Galac: Mihály 619; Zsófi a: Budai János, 
majd Érszentkirályi János fel 616, 619

—, n cs: Borbála: Benőcs Gergelyné, György 858
Törökország (Turcia) 846
Tőrös (Teoros, Teoreos) Ferenc, szab, Farnas 264
— Márton, n, Tuzson 392, 395
— Pál, n, vdi ember 559
— Pál, jb, Szamosfalva 123
Törpény (Terpen) – Tărpiu, B-Szoln/Kolozs m, h 

240
törvény szolgáltatásának elmaradása 436
törvényes kor (legitima aetas) 64, 302, 348, 625, 

667
törvénykérés 535
törvénykezési szakasz (terminus) 52, 57, 59, 61, 

64, 82, 88, 112, 119, 160, 182, 195, 223, 239, 
250, 260, 436, 459, 470, 478, 513, 519, 538–
539, 545, 555, 569, 589, 629, 791, 818, 823, 
830, 832, 835, 837, 843–844, 859, 862

— —, partiumi 855
— —, székely 406
törvényszék l. ítélőszék
Tötör (Thothewr, Toteor) – Tioltiur, Doboka/Ko-

lozs m, h 20, 22–23, 103, 287, 327, 330, 358, 
385, 861



A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei444

Tötöri (Toteory, Thothewr-i), Tötöri, Kalotaszent-
királyi, n cs: Anna: Pósa Péterné 208; Balázs, 
Doboka vm isp (1577) 88, 103, 166, 287, 
327, 330, 358, 385, 861, és özv: Teke Anna 
861; Borbála 166; Gáspár 546; György 122, 
227, és fel: Borzási Klára 227; István és fel: 
Ilona 20; János 22; Katalin: Barcsai Gáspár 
özv 208; Kristóf 546; másik Kristóf 546, 642, 
és fel: Móré Sára 577, 642; Miklós és fel: Do-
bokai Petronia 208; Pál 22–23; Zsuzsanna: 
Bartakovith Horvát Jánosné 854, 861, 864

Tövis (Teowis) – Teiuș – Dreikirchen, Fehér m, 
mv 414, 488, 542, 547, 728, 753

—i Pap György és özv: Safarit Sára, Pap László 
és özv: Kenézi Erzsébet

Trausner (Trausnerus, Trauzner) Lukács, Kolozs-
vári, n, ügyvéd 529, 691, 758

Tráva (Trawa) János, n, ügyvéd, Alőr 423, 465
Trei Sate l. Csókfalva
Trencsén (Thrynczhyen) – Trenčín, Trencsén/Szl, 

v 151
—i isp: Nekcsei Demeter
Trestia l. Komlós, Kötelesmező
Treutel Miklós, pozsonyi isp (1323–1349) 3
Trinko Ilie és Mihai, jb, Szentkatolna 514, 535
Tripartitum l. Decretum
Tritenii de Jos l. Detrehem
Tritenii de Sus l. Mindszent
Trócsányi Zsolt (1926–1987), történész, levéltá-

ros 11
Trombitás (Trombitas) Balázs, jb, offi ciális, Bor-

sa 535
— Benedek, n 755
— Benedek, n, Újvárnémeti 715
Troschen l. Drassó
Truţa (Trwcha), jb, Csehtelke 83
Tszompol l. Compol
Tulka (Twlka) – Tulca, Bihar m, h 295
Tulogd (Tulogd), Bihar m, elpusztult település 

Székelyhíd közelében 656
—i fn: Pécsi Jakab rétje
tulok 625
Túr (Twr, Thwr, Thur), Tordatúr – Tureni, Torda/

Kolozs m, h 612, 618, 628, 700, 810
—i Jobbágy István
—i lk: Kovács Márton
turba (valószínűleg ruhadarab) 730
Turcia l. Törökország

Turda l. Torda
Tureni l. Túr
Túri (Thury, Thwri) János és fel: Márta, jb 87
— Pál, Várad 566, 578
— Simon, jb, Lekence 23
—, polg cs, Kolozsvár: György 324, és fel: Ko-

vács Erzsébet 215, 324; másik György 324
Turia l. Feltorja
túró 625
Turóc (Thuroc) vm isp: Révai Lőrinc (1588)
Túrós (Thwros, Twros) Máté özv 479
— Péter, jb, Bács 174
Turzó (Thwrzo), Bethlenfalvi, n cs: Ferenc és fel: 

Zrínyi Katalin 786; Orsolya: Gyulafi  Istvánné 
771, 786

Tuşinu l. Tuzson
Tutozy Pál, n, harmincados 44
Túzokmál (Tuzokmal), fn, szőlőhegy, Kolozsvár 

99
Tuzson (Thwson, Thusson) – Tuşinu, Kolozs/Ma-

ros m, h 30, 83, 172, 392, 395, 431, 478, 559
—i Tőrös Márton, Tőrös Pál
—i segédbíró: Botos Ambrus
—i lkk: Ambrus, Boldizsár Márton, Botos Amb-

rus, Sormo Antal, Szepesi András
—i udvarház 392
tűz okozása 243
tűzoltás 195
Twlka l. Tulka
Twr l. Túr
Țaga l. Cege
Țețchea l. Cécke
Țigău l. Cegő
Țigmandru l. Cikmántor
Țopa l. Oláhbun

TY
Tyacsiv l. Técső
Tyukmonyos (Tywkmonyas) Boldizsár, Szent-

gyed 615

U, Ú
udvarbíró l. csehi vár, gyalui, gyulafehérvári, kő-

vári, udvarhelyi, váradi, vécsi
—, kir-néi: Hédervári Dezső
Udvarfalva (Udvarfalwa) – Curteni, Maros sz/m, 

h 838
udvarhadnagy l. főkap, vdi udv
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udvarház adásvétele 275, 327, 334, 339, 423, 
652, 715

— átengedése 129, 255, 690
— berendezése 255
— cseréje 603
— építése 546
— —, közös területen 598
— építésének költségei 684
— inskribálása 199, 373, 410, 449, 563
— javítása 192
— lekötése, halál esetére 653
—, lepusztult 594
— lerohanása 168, 499, 810
—, mezővárosi 334
—, nemesi 44, 63, 84, 88, 102, 107, 109–110, 

129, 135, 139, 157, 168, 189, 192, 199, 214, 
234, 240, 245, 252–253, 255, 259, 271, 275–
276, 282, 287–288, 296, 300, 305, 327–328, 
331, 334, 339, 345, 373, 375, 386, 388, 392, 
410, 418, 423, 431, 449, 451–452, 475, 496, 
499, 505–506, 511, 517–518, 546, 563–564, 
573, 575, 581, 594, 597–598, 603, 615, 623, 
625, 638, 652–653, 684, 690, 702, 715, 718, 
729, 754–755, 758, 772–776, 792, 798, 809–
810, 812, 814–816, 818, 822, 829, 841–842, 
862

—, romos 652
— újjáépítése 594
— zálogosítása 192, 234, 287, 328, 386, 452, 

475, 684, 822
udvarházból való kirekesztés 129
udvarházhely, nemesi 812
Udvarhely (Udvarhely), Sajóudvarhely – 

Şieu-Odorhei, B-Szoln/B-Naszód m, h 23
— i udvarbíró: Nagy László
— (Udvarhely), Szamosudvarhely – Someș-Odor-

hei, K-Szoln/Szilágy m, h 233
—i birtokos: Jakcsi Boldizsár
—i lkk: Balkó László és Miklós, Varga Márton
— (Wdwarhely) – Odrihei, Küküllő/Maros m, h 

335
— (Udvarhely, Udvarheli), Székelyudvarhely – 

Odorheiu/Odorheiu Secuiesc – Hofmarkt, 
Udvarhely sz/Hargita m, mv és vár 90, 405–
406

—i vár kap: Sigér János (1583 előtt), Telegdi Mi-
hály

— i vár főtiszttartója: Sigér János (1577)

—i lkk: Kovács János, Kovács Miklós fel, Lőrinc 
deák, Nyírő András, Szabó Balázs és István, 
Szabó Imre, Szőcs/Nagy Máté, Szőcs Tamás, 
Török Lőrinc, Veres Benedek

Udvarhelyszék (Udvarhelzek), székely szék 90
udvarmester, Báthory Annáé: Szalánkeményi Be-

nedek (1548)
ugar 625
ugarló földek (ugarlo feoldek), Szilkerék 255
ugocsai főesperesség 34
— főesp: Bátai Máté
Ugocsai (Ugochai) István, n és fel: Tomori Erzsé-

bet 820
Ugra (Ugra) – Ogra, Küküllő/Maros m, h 84
—i lkk: Demeter Pál, Kapás Ambrus
Ugrai (Ugray) Ilona: Maróci Péterné 449
Ugróc (Ugroch) – Ugruțiu, Doboka/Szilágy m, h 

153, 505, 675
—i lk: Vajda Tamás
Uila l. Vajola
Uioara de Jos l. Csongva
Uioara l. Marosújvár
új ítélet l. oklevél, új ítéletet elrendelő
Újbuda (UyBuda, WyBwda) – Vechea, Kolozs m, 

h 57, 60, 649, 674, 735, 803, 814. L. még 
Buda

—i Fejér Tamás, Henc Tamás
—i lkk: Denke Jakab, Fábián Lukács, Havasi Si-

mion, Kis Tamás, Mérai András
Újfalu (Uyfalu) – Finciu, Kolozs m, h 13–14, 

17–18, 64, 66, 284–285, 813
— (Wyfalw), Apaújfalu – Nou Săsesc – Neudorf, 

Fehér/Szeben m, h 446, 846
—i lkk: Herman Peter özv: Sophie, Sterer Blasi-

us; Voner Blasius, Georg, Johann, Kaspar, 
Meinhard, Stefan és Tobias

— (Wyfalw) – Berettyóújfalu, Bihar/M, h 516
— (Uyfalw), Borsaújfalu, Magyarújfalu – Vultu-

reni, Doboka/Kolozs m, h 535, 587, 673, 755, 
791

—i birtokos: Cseffei János
—i lk: Szabó Gergely
— (Uyfalw, Vyfalw), összeolvadt Tompaházával, 

Fehér m 50–52, 646
—i templom 50
— (Wyfalu), Mezőújfalu – Vaideiu, Torda/Maros 

m, h 84
—i birtokos: Nagy Máté
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—i lk: Rada […]
— (Wyfalw), Pusztaújfalu – Pustuța, B-Szoln/Ko-

lozs m, h 189
—i udvarház 189
— (Uyfalu), Tekeújfalu – Lunca, Kolozs/Maros 

m, h 62
— (Wyfalw) – Corvinești – Neudorf, Dobo-

ka/B-Naszód m, h 446
— (Wyfalw) – Lunca, Torda/Fehér m, h 646
— (Wyffalw) – Ohaba – Neudorf, Fehér m, h 431
Újfalu l. Komlós
Újhegy (Wyhegy), fn, szőlőhegy, Tasnád 334
ujj, spanyol köntöshöz való 701
—, spanyol szoknyához való 701
Újlaki (Wylaki) Mihály, n és fel: Kun Borbála 500
Újnémeti (Uynemethy, Wynemethi) István, n, 

Gyulafi  István familiárisa 403, 647, 688, 786
Újrákos (Uyrakos, Wyrakos) – Racâș, Doboka/

Szilágy m, h 161, 625
Újszékely (Wyzekel) – Secuieni, Udvarhely sz/

Hargita m, h 567
—i Székely János
Újvár (arx Nova, Uywar, Wywar), Szamosújvár – 

Gherla, B-Szoln/Kolozs m, mv és vár 240, 
320, 453, 465, 580, 583, 587, 603, 673, 722, 
755, 791, 798

—i praefectus: Brinyi László (1590), Ébeni Gá-
bor (1581, 1584, 1586–1589)

—i számtartó: Válaszúti Mátyás
—i vár tömlöce 465
—i zsoldosok 755
Újvárnémeti (Wyvarnemety), Szamosújvárnémeti 

– Mintiu Gherlii, B-Szoln/Kolozs m, h 715
—i Trombitás Benedek
Újváros (Wywaros), Avasújváros – Orașu Nou, 

Szatmár m, h 490
Ukotyovith (Wykwthiowith) György, n és özv: 

Sára 314
Ulászló (II.), magyar király (1490–1516) 22–23, 

90
Ullendorf (Wllendorff), birtok/kúria Ermes vár-

tartomány területén, Livóniában 574
Ungarisch-Phleps l. Magyarfülpös
Ungarisch-Regen l. Magyarrégen
Ungheni l. Nyárádtő
Unguraș l. Bálványosváralja
Ungurei l. Gergelyfája
unikornis szarv 730

Universitas l. szászok egyeteme
Unkner (Unkner), n cs: Anna: Bíró Kelemenné, 

Márta: Gere/Miháldi Istvánné, Sebestyén és 
fel: Macskási Klára 830

Unoka (Wnoka) – Onuca, Torda/Maros m, h 559
—i birtokosok: Kósa András és Antal, Pókai Pé-

ter
Unter-Gesäss l. Gezés
Upori István, erdélyi ppk (1401–1419) 8
Urbeger (Wrbeger) Gergely özv: Zsófi a, polg, 

Kolozsvár 185
Urca l. Örke
Urişor l. Őr
úriszéki bíráskodás 535
Uriu l. Alőr
Urmenen l. Örményszékes
Urmesch l. Örményes
Uroi l. Arany
Usai (Usay) Lőrinc, n, Sámson 241
út 126, 342, 433, 452, 524
— (közlekedés) biztosítása 535
— kijavítása 217
—, füves 126
utazás 266
— elmaradása, betegség miatt 538
— Erdélybe 798
— Horvátországba, hadviselés céljából 497
— Itáliába 521–522
— Lengyelországba 123, 127, 521–522, 652, 789
— —, hadviselés céljából 653–654
— Magyarországra 152, 375
— Moldvába 436
— a római császárhoz 706
utca 539
útiköltség fedezése 436, 521–522
útiszék, vas 625
utrum, pecsét nélküli 625
UyBuda l. Újbuda
Uyfalw l. Újfalu
Úz (Wz) Bálint, n, Úzfalva 789
Uzdiszentpéter (Ozdizentpeter) – Sânpetru de 

Câmpie, Kolozs/Maros m, h 559
—i lkk: Barla Mihály, Erős Lőrinc
Úzfalva (Wzfalwa), Bihar m, valószínűleg puszta 

Bojt közelében 789
—i Úz Bálint
Uzon (Uzon) – Ozun, Sepsi sz/Kovászna m, h 835
—i Béldi János
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Ü
ügyvéd 50, 52, 57, 59, 61, 64, 74, 112, 119, 195, 

243, 436, 515, 569, 786, 789
— költsége 810
— megbízása 260
— visszavonása 405
ügyvédi allegatiók 405
— képviselet 459
ügyvédvallás 151, 200, 495, 685, 717, 746
ügyvédvalló levél 119, 592
ülnök kir/vdi/fdi ítélőszéki 50, 52, 57, 59, 61, 64, 

82, 195, 406, 830. L. még ítélőszéki ülnökök
ünő 625
üst 625
—, katlanos 625

V
V[…] Simion, jb, Berend 38
Vác (Vacz), Nógrád/M, v 280
—i püspökség 8, 12
—i harmincados 280
vacsora 488
Vad l. Rév
Vadai (Vaday, Wadai) Dániel, n, kisebb kancellá-

riai íródeák (1577, 1581), Torda 82, 304, 479
Vadász (Wadaz), polg cs, Kolozsvár: Anna: Sza-

kál Ambrusné, Jakab és fel: Tímár Borbála, 
Józsa, Pál 235

Vadkert utca, utcanév, Várad 812
Vagios l. Vágyos
Vágott út (Vagott wt), fn, Gyerővásárhely 625
Vágottba (Vagotba), fn, Gyerővásárhely 625
vagyon eltékozlása 434
Vágyos (Vagios, Wagios) Antal, Magyarpatai, n 

564
— András és Antal, n 60
Vágyos (Wagios), fn, szőlőhegy, Tasnád 334
Vaida (Vaivodae, Wajda, Vayda) Kende és leánya: 

Márta, Kalota 20
— Rippa, jb, Paptelek 241
— Rusan (Vajda Rwzan), jb, Szentkirály 625
—, Várcai, n cs: Kende Andrei 252–253, 319; Bal-

tazar 252, 581, 660, 672; Clara: Vászon Ta-
másné 660; Emeric 46, 284–285, 319, 660; 
Fărcaș 252, 598, 660; Ioan 660; Ștefan és fel: 
Anna 20; másik Ştefan 46, 208, 252–253, 284–
285, 319, 625, 660, és fel: Tamásfalvi Katalin 
208; Vasile 20, 319, 660, és fel: Ilona 20

—, Karánsebesi, n cs: Ana: Bazaraba Franciscné, 
Barbara: Boronkai Jánosné, Bonaventura, 
Bonifaciu, Ecaterina, Elisabeta: Cserényi 
Pálné, Eufrosina, Gheorghe, másik Gheor-
ghe, Ioan, Ivacicu, Margareta: Bokosnica Pa-
vel fel, Mihai, Nicolae, Ștefan és fel: Macská-
si Margit, másik Ștefan 830

Vaida/Bad (Vayda, Vaida/Baad) cs l. Bad/Vajda 
cs

Vaida-Cămăraș l. Vajdakamarás
Vaideiu l. Újfalu
Vaimer (Vaymer) Simion, jb, Lóna 433
vaj, juhtejből 625
Vaja (Vaya, Waya) – Crişeni, Kraszna/Szilágy m, 

h 226–227
—i Borzási Miklós
Vaja (Waya) – Vălenii, Maros sz/m, h 466
—i Márton János
Vajas (Vallyas) Mihály, n, familiáris 453
Vajda (Vajda, Vayda, Waida) András, jb, Palatka 

255
— István, n, Györgyfalva 712
— Gáspár, n, Benedekfalva 233
— Imre özv: Borzási Dorottya 227
— Klára: Vászon Gáborné 452
— Mihály fi a: István, n, Szilágycseh 605
— Mihály, n és fel: Kabos Zsófi a, Néma 598, 788
— Péter, n, Girolt 82
— Tamás, jb, Ugróc 675
Vajda/Csögi (Wajda/Cheogy-i) Rác Péter, Tasnád 

316
vajda l. adalini, restolci, Kővár vidéki
Vajdaháza (Waydahaza, Vaydahaza) – Voivodeni, 

Doboka/Szilágy m, h 23, 237, 410
vajdai ember l. hatósági ember, vajdai
— tisztség adományozása 26, 695
Vajdakamarás (Vaydakamaras) – Vaida-Cămăraș, 

Kolozs m, h 265
Vajdaszeg (Vaidazegh) – Gura Arieșului, Torda/

Fehér m, h 850
— (Wajdazeg), fn, Gyerőmonostor 245
Vajdaszentiván (Vajdazentiwan, Vayda Zentyvan) 

– Voivodeni, Torda/Maros m, h 66, 82, 144, 
146, 559, 784. L. még Szentiván

—i Bodoni Balázs és fel: Cserényi Katalin, Bor-
nemisza Gáspár, Szentiváni György

—i birtokosok: Földvári Borbála, Teke Gáspár
—i lkk: Bálvány Ambrus, Kortomaz Balázs
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Vajkfalva (Wayfalwa), Kraszna/Szilágy m, eltűnt 
település Valkó vára tartományában, Borona-
mező környékén 796

Vajnatina (Vayna Tyna) – Vojnatina, Ung/Szl, h 
289

Vajola (Vaiola, Vayolla) – Uila – Weilau, Kolozs/
Maros m, h 255, 593

válás 181
Válaszút (Valazwt) – Răscruci, Doboka/Kolozs 

m, h 473, 511, 589
—i lkk: Fazakas Máté, Polgár György, Polgár Ist-

ván és özv: Fóris Katalin, Szilágyi András
Válaszúti (Valazuti, Valazwthy) György, a kolozs-

vári iskola seniora (1571), antitrinitárius pré-
dikátor 68

— Mátyás deák, n, újvári számtartó, és fel: Dobos 
Ilona, Dés 715, 755

Valchecz l. Vulcsesd
Vale l. Tótfalu
Valea Izvoarelor l. Besenyő
Valea Largă l. Cikud
Valea lui Mihai l. Nagymihályfalva
Valea Lungă l. Hosszúaszó
Valea Sasului l. Szászvölgy
Valea/Iobăgeni l. Jobbágyfalva
Valkai (Valkay, Valko-i) Bálint, jb, Diós 58
— (Valkay, Walkay), n cs, Valkói, Gyulai, Sarma-

sági, Szentegyedi: Ágnes: Vitéz Andrásné/
Gáborné [!] 66, 383, 407; András, vdi ítélő-
széki ülnök (1582, 1586) 253, 336, 384, 460, 
537, 635, 795, és fel: Kecseti Zsófi a 384, 537; 
Balázs presbiter 17–18; Bálint 383; Boldizsár 
635, 795; Borbála: Tepesit Zsigmondné 11, 
14, 18; másik Borbála: Nagy Sebestyénné 
784; másik Borbála: Borsovai Istvánné 795, 
837; Dorottya: Vicei Tamás, majd Meggyesi 
Máté fel 244; Erzsébet 13–14, 18; másik Er-
zsébet: előbb Tomori Lőrincné, majd Cseffei 
Jánosné 795, 837; Fruzsina: Kabos Imréné 
784; István és özv: Kabos Ilona 336, 460, 
788; másik István 795; másik István 795; má-
sik István 795; másik István 9–11; János, 
nagyalmási plébános 13–14, 18; másik János 
244; Klára: Cserényi Györgyné 66, 407, 784; 
Lúcia: Jankafi  Miklósné 66; Márton 66, 407, 
és fel: Koppányi Margit 66; Miklós 113, 217, 
156, 183, 225, 326, 409, 460, 514, 519, 525, 
535, 630, 795, 815–816, 837; másik Miklós 

795; Péter 244; Ráfáel és fel: Ilona 13–14, 18; 
Tamás 18; másik Tamás 18; másik Tamás 
795; másik Tamás 795; Zsigmond 795; Zsu-
zsanna: Sombori Lászlóné 795, 837

Valkai rész (Walkay rez), birtokrész, Pulyon és 
Szentegyed 244

Valkó (Valko, Walko) – Văleni, Kolozs m, h 9–11, 
13, 17–18, 66, 107, 217, 225, 253, 284–285, 
319, 326, 336, 375, 384, 409, 460, 516, 537, 
635, 660, 788, 795, 813, 815

valkói isp l. Alsáni János
válóper 116. L. még Dávid Ferenc válópere
váltságdíj 224, 324
—hoz való hozzájárulás 224
vám 452. L. még őrmezői
— eladása 161
vámmentesség 736
Váncsod (Vanchiod), Bihar/M, h 584
vánkos 548, 625, 727
vánkoshaj 370, 727
vár adományozása 474, 574
— felgyújtása 474
vár l. almási, bethleni, egeresi, egri, enyedi, erme-

si, fogarasi, gyalui, hadadi, huszti, kővári, lé-
tai, lublini, mészfalvai, őrmezői, szilágy-
csehi, szinéri, tokaji, torockószentgyörgyi, 
udvarhelyi, várhegyi, vécsi

Várad (Varadinum, Varad, Warad), Nagyvárad – 
Oradea – Grosswardein, Bihar m, v 4, 8–10, 
21, 28, 39–40, 108, 116, 248, 266–267, 389, 
391, 436, 453, 556–558, 560, 566, 572, 578, 
584, 606–607, 633, 656, 689, 730, 790, 794, 
802, 812

—i requisitor 584. L. még Debreceni Gáspár 
(1586–1587), Szalánkeményi János (1590)

—i püspök 21, 40. L. még Bátori András, Futaki 
Demeter, Órévi Lukács, Zabardi (Zabardi-
nus) Mátyás

—i vár 21, 28, 39–40, 66
—i vár kapitánya: Giczy János (1577), Sibrik 

György (1586 előtt)
—i vár várnagya: Drági Ferenc
—i udvarbíró: Bornemisza Bernát (1534), Drági 

Ferenc, Haraklyáni László (1571), Mági Pál 
(1499)

—i vár ítélőszéke 566
—i harmincados: Kalmár Mihály
—i káptalan (hiteleshelyként) 9–10, 606
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—i zsinat (1577) 116
—i lkk: Boldai Farkas, Busi Gergely és fi a: Fe-

renc, Ember János, Kalmár Péter, Lad[…] 
János, Lakatgyártó Balázs, Ötvös Józsa és 
özv: Toldi Erzsébet, Sarkadi János, Szabó 
Lukács és fel: Lakatgyártó Ilona, Szita Boldi-
zsár, Túri Pál

—i utcanév: Vadkert
—i fn: Hegy útja
váradhegyfoki (promontorium Varadiense) Szent 

István káptalan (hiteleshelyként) 31–32
Váradi (Varady) György, n, Báthory István fami-

liárisa 595
Váradi Korlát (Varadi Korlath) György 280
Váradja (Varadgya) – Oarda, Fehér m, h 160
—i Izsák Márk
Váralja (Varallya) – Orlat, Fehér/Szeben m, h 431
— (Varallya), Gogánváralja – Gogan, Küküllő/

Maros m, h 431
Váraljai (Varallyay) Miklós, n, Harcó 313
Váralmás l. Almás
Varastivara l. Orastyoara
Várca (Varcza, Warsza, Varza), Kolozs m, elnép-

telenedett település Incsel környékén 20, 46, 
208, 252–253, 284, 319, 335, 481, 533, 581, 
598, 625, 660, 672

—i Fejérdi cs, Pándi Gábor és fel: Sándor Anna, 
Sándor cs, Vaida cs

—i lkk: Panda Petru, Veres Luca
—i malom 252
—i udvarház 252
Várdai (Varday) Klára: Serédi István özv 241
Várfalva (Varfalwa, Varffalwa) – Moldovenești, 

Aranyos sz/Kolozs m, h 643, 645, 839
Várfalvi (Warffalwy, Varfalvy, Warfalvi) Anna: 

Erdő Miklósné 216
— Bálint, n 69
— Gergely, b, Detrehem 264
— János, n, Várfalva 839
— Miklós, n, Rákos 756
— Sebestyén n, és fel: Csányi Sára, Szentmihály-

falva 82, 421
—, Kercsedi, n cs: István 644, és fel: Kovács 

Zsófi a 644; másik István 644, 755
—, n cs: Erzsébet: Szalai Boldizsár özv, Gergely 

és fel: Haranglábi Zsófi a, Márta: Bogáti And-
rásné, Miklós 643

Várfalvi/Dési (Varfalwy/Dessy) István, n és fel: 
Szilágyszegi Katalin 645

varga 392
Varga (Sutor, Vargha, Warga) Bálint, Szék 658
— Boldizsár, polg, Kolozsmonostor 232
— Boldizsár és Gergely, esk polg, Zilah 65
— Gergely, jb, Ákos 864
— Gergely, jb, Egeres 638
— István, jb, Botháza 83
— Keresztély és Tamás, polg, Kolozsvár 207
— Lázár és fi ai: András és Mátyás, jb, Egerbegy 

433
— Lukácsné, Zilah 65
— Márton, jb, Méra 24
— Márton, jb, Udvarhely 233
— Máté, jb, Pusztakamarás 559
— Pál, jb, bíró, Hunyad 28
— Simon, jb, Sztána 272
— Tamás, jb, Lóna 174
—, jb cs: András, Erzsébet: Cirják Jánosné, Gás-

pár és özv: Szallós Márta, Márta: Cirják Máté 
özv, (Nagyszentmihályi) Menyhért deák és 
özv: Hefft Katalin, Orsolya: Göcs Boldizsár 
özv 346

Varga/Kovács (Varga/Kowach) Ádám és anyja: 
Margit, jb, Kolozsvár 631

Vargyas vize (Vargias vize), fn, folyó, Oláhfalu 
90

Várhegy (Warhegy), vár Lécfalva környékén, 
Kézdi sz/Kovászna m 114

—i vár praefectusa: Cseffei János (1577)
Varjú (Waryw) Jakab, n, Szucság 401
Varkocs (Warkwch), n cs: György; Miklós; Tamás 

és fel: Telegdi Katalin 500
várnagy l. gyalui, kővári, szeszármai, váradi
Varó (Varro) Gáspár, polg, Kolozsvár 444
város öröklési joga 100
—, szabad királyi 195
városfal l. kolozsvári
városi jog 376
— kiváltságok védelme 315
Városvize l. Orastyoara
Varsó (Varsovia) – Warszava, L 474
Varsolc (Varsoch, Varsolcz, Varssolch) – Vârșolț, 

Kraszna/Szilágy m, h 165, 227, 467, 481, 533
—i Balog György és fel: Baksa Orsolya, Fejérdi 

cs
Varsolci (Varsoczhy) Vince, jb, Szucság 249
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Varza l. Várca
Vas (Vas, Was) Erzsébet, n 657
— Ferenc, jb, Gyalu 725
— György 798
— György, lófő, Malomfalva 798
— Imre, n, kisebb kancelláriai íródeák (1577) 82
— Imre, n, Wesselényi Ferenc ügyvédje 789
— János, n 82
— Miklósné Katalin, n, Szentiván 20
— Péter, jb, Méhes 178
— Péter, jb, Szentmártonmacskása 515
—, polg cs, Gyalu/Bécs: bécsi Jakab, Márton és 

fel: Fodor Ilona 142, 150–152
—, Szentegyedi, n cs: Demeter, János 615
—, jb cs, Bősháza: János, Mihály, Péter 300
—, Szinyei, n cs: Ambrus, Bánffy Farkas familiá-

risa, a gyalui vár számtartója (1581–1582) 
286, 339, 546, 803; Gergely 339, 803; Katalin 
339

vas, ekére való 625
—, kemence szájába való 625
—, kocsi talpára való 625
Vásár (Wasar) Mihály, jb, kerékgyártó, Kolozs-

vár 332
Vásárhely (Vasarhely) – Târgușor, Doboka/Ko-

lozs m, h 20
— (Wasarhel), Marosvásárhely – Târgu Mureș – 

Neumarkt, Maros sz/m, v 87, 376, 387, 436. 
L. még Székelyvásárhely

—i Köpeci Lukács özv, Szekercés Tamás özv
—i lk: Csiszár Simon
— (Wasarhely), Gyerővásárhely – Dumbrava, 

Kolozs m, h 272–273, 289, 452, 623. L. még 
Gyerővásárhely

Vásárhelyi (Vasarhely, Vasarhely-i) Bálint, n, vdi 
ítélőszéki íródeák (1579) és fel: Balásfi  Anna, 
Kolozsvár 233, 757

— (Vasarhelly) György, nagyobb kancelláriai író-
deák (1577, 1590) 82, 862

— Ilona: Vaida Vasile fel: 20
Vásári Miklós, nyitrai (1347–1349), zágrábi ppk 

(1349), kalocsai (1349–1350), majd esztergo-
mi érsek és örökös isp (1350–1358) 4

vásári rendszabályok megtartása 312
vásárlás, Bécsből 435
Vásármező (Wasarmezeo), fn, Gyerőmonostor 

245
vásártartás 3

vasbéklyó, lábra való 625
Vasdinnye (Vas Dynnye), Komárom/M, elnépte-

lenedett település Tárkány határában 134
—i Wass cs
vaseszközök 625
vaskarika, szekér kerekébe 625
vaskesztyű 730
vaslánc, kútra való 730
vasmacska 625
Vászon (Vazon, Wazon), Báti, Zutori, n cs: Gábor 

452, 660, 663; Tamás 452, 660, 663, és fel: 
Vaida Clara 452, 660

vászon, bagaziás török 392
Vátyai (Vatyay) Anna: Körösi Mihályné 435
Vădurele l. Kisdebrecen
Vălenii l. Vaja
Vălenii de Arieș l. Rákos
Vălișoara l. Gyertyános, Porkura
Vărmaga l. Vormága
Vâlcele l. Bányabükk, Magyarbányabükk, Oláh-

bányabükk, Pokolvalcsel
Vâlcelele Bune l. Jóvalcsel
Vânători l. Héjasfalva
Vârșolț l. Varsolc
Vecel (Veczel) – Vețel, Hunyad m, h 819
—i Bojtori cs
Vechea l. Buda, Burjánosbuda, Óbuda, Újbuda
Vécs (Vech, Wech) – Brâncovenești, Torda/Maros 

m, h és vár 398, 401–402, 691, 741
—i Görög Tamás
—i offi ciális: Timár Pál
—i praefectus: Bogáti András (1583 előtt)
—i vár udvarbírója: Rác János
védelem, a fejedelemtől 262
—, perben 254
veder, vízmerítő 625
Vég (Wegh, Weg) Albert, jb, Páncélcseh 642
— György, jb, Pagocsa 83
Vég/Oment (Vegh/Oment) János, polg, Kolozsvár 

845
Veglia (Weghla) – Krk szigete/H 12
végrendelet 44, 65, 81, 98, 124, 127, 130, 204, 

215, 247, 267–277, 290, 298, 331, 352, 354, 
375–376, 381, 392, 395, 397, 410, 422, 447, 
459, 500, 527, 540, 568, 612, 633, 707–708, 
712, 724–725, 731, 742, 744, 772, 798

—, magyar nyelvű 180, 798
— megerősítése 180
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— semmisé nyilvánítása 540
— végrehajtása 500, 731
végrendeleti végrehajtó 500, 709, 730–731, 798
végrendelkezés engedélyezése 809
—, jezsuiták javára 352, 354
—, megerősítése a fejedelem által 354
—, szabad joga 3
véka (mértékegység) 615, 625
Vékás bükk (Vekas Bik), fn, Gyerővásárhely 625
Vékony (Vekony), jb cs, Egerbegy: István, János, 

Mátyás, Mihály 433; Orbán bíró 264, 433
Velcher l. Velkér
Velence (Venetia), Ol, v 331
— (Welencze), Lemhénybe olvadt település, Kéz-

di sz/Kovászna m 210
velesz (kelmafajta) 727
Velkér (Velcher, Welker) – Răzoare, Kolozs/Ma-

ros m, h 83, 178, 206, 268, 496, 559
—i birtokosok: Tordai Imre deák, Zeleméri Péter
—i lkk: Kis Balázs, Ludor Gál, Torzsa Tamás
Vémer (Wemer), Bihar/Békés/M, elpusztult tele-

pülés Méhkerék közelében 584
vénasszony 290
vendég fogadása 435
Vendler/Timár (Vendler, Vindler/Tymar) Tamás, 

polg, Kolozsvár 723
Venetia l. Velence
Verbőci (Verbeoczy) Bálint, jb, Felsőgerend 433
vérdíj 168, 439, 518
— fi zetésére való kényszerítés 312
verem, búzával teli 818
Veres (Veress, Weress) Ádám, jb, Erked 226
— Benedek, Udvarhely 405
— Dávid, Báthory Boldizsár titkára és kamarása 

785
— István, n, Farnas 14
— János, b, Középlak 264
— János, esk polg, Zilah 65
— János, n 69
— Lukács, n, fdi udv familiáris, Rév 88
— Luca, jb, Várca 252
— Mihály és özv: Zsófi a, jb, Gyalu 94
— Péter, esk polg és özv: Katalin, Kolozsvár 243, 

248, 441
— Péterné, Kolozsvár 625
—, Farnasi, n cs: János 23; másik János 108, 158; 

másik János 264; másik János 706; Zsigmond 
706

verés 116, 147
Veres agyagos (Weress agyagos), fn, Gyerővásár-

hely 452
Veres Antal ere, fn, Oláhfalu 90
Veres patak (Veres patak), fn, patak, Kucsó 241
Veres/Vildmer (Weress/Vildmer) Sebestyén, polg 

és özv: Zsófi a 541
Veresegyháza (Veresegyhaz) – Strugureni – Roth-

kirch, Doboka/B-Naszód m, h 86, 96
—i birtokos: Barlabási Lénárd
—i lkk: Figulo (?) Mihály, Kis Ambrus
Veress Endre (1868–1953), történész 591
Vermesi (Wermessy) Antal, jb 518
Verni […], Kolozsmonostor 723
vérontás 147, 421–422
Versendi (Wersendi) Imre deák, n, Gáldtő 50, 52
vért 247
Vérti (Verthy) Tamás, n, kir ember, Újfalu 51–52
Vérvölgy (Werweolgy), fn, Magyarrőd 342
Veselény (Visselen, Wisselyen, Wesselen), eltűnt 

település Kétkeresztúr határában, Nógrád/Szl 
50, 52, 64, 82, 195, 322–323, 470, 789

Veszprém (Bezpryn) vm/M 130
— (Vesprim, Wesprim), egyházmegye 3–4, 8
—i püspök: Henrik, Rozgonyi Simon
Vessződi (Vesszeodi) Kelemen, n, Gáldtő 50, 52
Vețel l. Vecel
Veteres Illés, jb, Szászzsombor 73
vetés 194, 255, 573
—, őszi és tavaszi 818
Vezzeodi l. Vessződi
Vhrowyecky Venceszláv, Báthory István lengyel 

kir alkamarása (succamerarius), a chełmi vá-
mok prefectusa (1585) 526

Vicei (Viczey, Wiczey, Wyczhey), polg cs, Kolozs-
vár: Anna 318; Erzsébet: Sulyok Albertné 
244; Gáspár, esk polg 243, 318, 568, 679, 
721, 806; János 180, 183, 325; Katalin: Ígyár-
tó/Ötvös Mihályné 318; Magdolna: Temesvá-
ri István deák özv 318, 802; (Szűcs) Márk 
318; Máté, aranyműves 318, 325, 801; Tamás 
és fel: Valkai Dorottya 244

Vid mester, kőfaragó, és fel: Torda Ilona, Gyalu 
152

Vid (Vyd, Wid) Gáspár 789
— János leánya: Borbála, n 356
— János, b, Botháza 83
Vidafája (Vidafaya), hegy, fn, Zsuk 2
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Vidaly (Widal) – Vidolm, Torda/Fehér m, h 646
Vidrátszeg (Vidrazeg) – Vidrasău, Küküllő/Maros 

m, h 84
—i lkk: Kankó […], Korch Benedek
Vielkoluca, vár Lengyelországban 474
Viena, Vienna Austriae l. Bécs
Viile Tecii l. Ida
Viișoara l. Egerbegy, Hondorf
villa, ezüstből 130, 730
villicus 3–4, 8, 12
Vince deák, prókátor 436
Vince (Vincentius, Vincze, Vinczhe) Benedek, jb, 

Sztána 171
— Gáspár, jb, Szucság 249
— János, bíró, jb, Mányik 96
Vinder Bartos és Gergely, jb, Móric 657
Vingárt (Vingarth, Vyngart) – Vingard – Weingar-

ten, Fehér m, h és várkastély 86, 431, 838
—i Orbai Kristóf és fel: Polyák Klára
—i kastély 431
—i uradalom 431
Vinohradiv l. Szőlős
Viola, B-Szoln m, rontott névalak vagy elpusztult 

település Omlásalja környékén 446
Vişinelu l. Csehtelke
Visk (Visk, Wisk) – Viskove, Máramaros/U, mv 

3–5, 8, 12, 35, 54
—i lkk: Ferenc/János hospes, György villicus, 

Keethel (d) János
Viski János deák 3
Visselen l. Veselény
Vista (Vista, Wista), Magyarvista – Viștea, Kolozs 

m, h 138, 152, 174
—i lkk: Bartalius János, Szentkirályi István
viszály, nemesek és polgárok között 312, 387
visszaűzés (repulsio) 160, 226, 233, 818
— díjának letétele 514
Vitéz (Witez) Miklós, jb, offi ciális 615
— (Vitez, Witez, Vytez), Bikali, Tamásfalvi, n cs: 

András, Torda vm isp (1548 előtt) 66, 258, és 
fel: Valkai Ágnes 66; másik András 108, 258, 
283–285, 337, 407, 549, 567, 573; másik 
András 258; Erzsébet: Nyújtodi István özv 
589; Ferenc 407, 641, 813–814; Gábor, Torda 
vm isp (1577–1579) 66, 108, 158, 220, 258, 
264, 283–285, 407, 778, 784, és fel: Jankafi  
Orsolya 778; Gáspár 23; Gergely 258; 
György 258; másik György 258; Illés 258; 

Katalin: Szentpáli Andrásné 814; Miklós 641, 
784, 813–814, 843; Tamás 813–814

Vizakna (Vizakna) – Ocna Sibiului – Salzburg, 
Fehér/Szeben m, mv 585

—i királybíróság 585
vizesárok (halastónál) 833
vízvezeték, bányánál 804
Vízszentgyörgy (Wizzentgeorgy), B-Szoln m, el-

pusztult település Széplak határában 361. L. 
még Szentgyörgy

—i Makrai Bertalan és fel: Bethlen Erzsébet
Vlada (Vlada) Mátyás, n és fel: Nagy Zsuzsanna 

524
Vládháza (Vladhaza) – Cacova/Livezile, Fehér 

m, h 75, 118–119
Vlaha l. Oláhfenes
Vlăhiţa l. Oláhfalu, Szentegyházasoláhfalu
Voia l. Voja
Voiniceni l. Szabad
Voivodeni l. Vajdaháza, Vajdaszentiván
Voja (Vaya) – Voia, Hunyad m, h 135
Vojnatina l. Vajnatina
Voner (Voner), jb cs, Újfalu: Blasius, Georg, Jo-

hann, Kaspar, Meinhard, Stefan, Tobias 846
Vonka, jb, Sályi 206
vontarany, csillagos 701
vontatás, korcsolyán 435
Vormága (Weremaga) – Vărmaga, Hunyad m, h 

511
Vulcsesd (Valchecz), Herepével összenőtt telepü-

lés, Hunyad m 819
Vultureni l. Újfalu
Vyfalw l. Újfalu

W
Wagios l. Vágyos
Wajdahaza l. Vajdaháza
Warsocius [!] Pál l. Besenyő Pál
Warszava l. Varsó
Wass (Vas), n cs, Cege: Ágnes: Szentegyedi Som-

lyai Gergelyné 72, 359, 400, 408, 747; Boldi-
zsár 188; Ferenc 261; György (mh 1594), 
Kolozs vm isp (1576, 1579–1580, 1586–
1587, 1589), tanácsúr 80, 96, 177–178, 188, 
206, 261, 268, 559, 579, 612, 630, 632, 683, 
712, 716, és fel: Somlyai Zsófi a 683; János 
72, 103, 261, 359, 400, 408, és fel: Cseh Mar-
git 103
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— , Vasdinnyei, n cs: Boldizsár és fel: Kabos Ilo-
na, György 134

Wass cs. lt. 206, 632
Waya l. Vaja
Wayfalwa l. Vajkfalva
Wdwarhely l. Udvarhely
Weilau l. Vajola
Weisskirch l. Fehéregyháza
Welker l. Velkér
Welzer (Welczer) Lőrinc, polg, varga, Kolozsvár 

392
Weremaga l. Vormága
Wesselényi (Visselen-i, Visseleny, Wesseleny), 

Gyekei, n cs: Farkas 323; Ferenc, főkamarás 
és tanácsúr Báthory István lengyelországi ud-
varában 413, 470, 551, 730, 789; Gáspár 441, 
496, 631, 657, 661; Katalin: Sükösd Gáspár-
né 441; Mihály 323; Miklós, erd jogügyigaz-
gató (1563), erd ítélőmester (1570–1571, 
1576–1577, 1579–1581) 50, 52, 64, 66, 80, 
82, 195, 261, 322–323, 413, 419, 441

Wesselényi cs. zsibói lt. 789
Widal l. Vidaly
Wien l. Bécs
Wisselen l. Veselény
Wizzentgeorgy l. Vízszentgyörgy
Wllendorff l. Ullendorf
Wnoka l. Unoka
Wolfard (Volffard, Wolphard, Volpharth), Enyedi, 

Kolozsvári polg cs: Anna: Craccer Lukas fel 
724; István esk polg (1579), kolozsvári főbíró 
(1583) 169, 180, 396, 443, 455, 604, és özv: 
Barát Zsófi a 169, 604

WyBwda, Wybwda l. Újbuda
Wyfalu, Wyffalw l. Újfalu
Wykapus l. Újkapus
Wykwthiowith l. Ukotyovith
Wyvarnemety l. Újvárnémeti
Wywar l. Újvár
Wywaros l. Újváros
Wyzekel l. Újszékely
Wzfalwa l. Úzfalva

Z
zab 615, 625, 764, 818
Zab Antal, n 241
Zabad l. Szabad

Zabardi (Zabardinus) Mátyás, váradi ppk (1553–
1556), kir tanácsúr (1555), Magyarország 
alsó részeinek főkap (1555), Bihar vm örökös 
isp (1555) 39

Zabed l. Szabéd
Zabo l. Szabó
zabola 625
zabolás fék 625
Zaczal l. Szacsal
zacskó, bőrből 730
—, pénznek való 625
Zádor (Zador), valószínűleg a mai Zádor, So-

mogy/M, h 772
Zagăr l. Zágor
Zagendorf l. Cegő
Zágor (Szagor, Zagor) – Zagăr – Rodt, Küküllő/

Maros m, h 82, 210, 491
—i Herencsényi Mihály, Tarnóci Péter
Zágorhida (Zagorhida, Zagorhyda), elpusztult te-

lepülés Novától K-re, Zala/M 449, 817
—i Garázda Kristóf és fel: Maróci Borbála
Zágráb (Zagrab), egyházmegye 3, 8, 12
—i püspök: Eberhard, László (Kaboli)
Zagyvai (Zagyway) Mihály, n, a tasnádi vdi/fdi 

kúria praefectusa (1581) 316
Záh (Zah) – Zau de Câmpie, Torda/Maros m, h 

290
Zaharias – Fehér m, Szentmiklós prédium román 

neve, Tövis közelében 836. L. még Szentmik-
lós

Zajc (Zaycz) Mátyás, n, Bánffy Farkas servitora 
489, 503, 725

Zakachy l. Szakácsi
Zakaly l. Szakál
Zákány (Zakani, Zakany) Imre, polg és özv: 

Anna, Kolozsvár 181, 267, 726–727
Zakmar l. Szatmár
Zala vm/M 130
Zalánkemény (Zalonkemen) – Stari Slankamen, 

Szerém/Sz, h 33
—i Benedek deák, kővári udvb és várnagy (1548) 

33
Zalasdi (Zalasdy) János, n 289
Zalău l. Zilah
Zálnok (Szonok) – Zalnoc, K-Szoln/Szilágy m, h 

227
zálogosítás l. birtok zálogosítása
Zam l. Zentelke
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Zamosfalwa l. Szamosfalva
Zán (Zan) Margit: Ifjú Salatiel, majd Kornár Mi-

hály fel 376–377, 393–394, 454
Zápróc (Zaproch) – Băbdiu, B-Szoln/Kolozs m, h 

189
záradék átírása 8
—, megerősítő, újrapecsételésről (1364–1365) 

4–5
Zaránd (Szarand) vm 592
Zarkad l. Szarkad
zászló, tokostól 730
Zathmar, Zatmar l. Szatmár
Zatín l. Zétény
Zau de Câmpie l. Záh
Zava, Zawa l. Szava
Zay Katalin, n 435
Zaz Nyres l. Szásznyíres
Zaz Sombor l. Szászzsombor
Zaz Zenthmiklos l. Szászszentmiklós
Zazar l. Szaszár
Zazveolgie, Zazweolgy l. Szászvölgye
Zazwaros l. Szászváros
Zazsebes l. Szászsebes
Zazsombor l. Szászzsombor
Zechi l. Szécsi
Zederyes l. Szederjes
Zek l. Szék
Zekczyeo l. Szescsor
Zekel Sospatak l. Székelysóspatak
Zekelfalwa l. Székelyfalva
Zekelhyd l. Székelyhíd
Zekelio l. Székelyjó
Zekelvasarhel l. Székelyvásárhely
Zekeres l. Szekeres
Zekula l. Szekulaj
Zelechke l. Szelecske
Zeleméri (Zelemery) Náznánfalvi, n cs: Borbála: 

Kendi Ferencné 716; János 177; Péter 83, 
177–178, 376–377, 559, 716, 751, és fel: Ta-
mási Borbála 716, majd: Bánffy Margit 751

Zeleste l. Szelicse
Zelestie l. Săliște
Zelestye l. Szelicse
Zeliche l. Szelicse
Zely l. Szeli
Zem[..]byro Mátyás özv, Kolozsvár 759
Zemlén (Zemlen), Bihar m, eltűnt település Kis-

szántó közelében 20

—i Barabás, Mihály 20
Zemlényi (Zemleny), Ilosvai, n cs: András, János, 

Kraszna vm alisp (1583) és fel: Mecskini Ka-
talin, Zsófi a, Zsuzsanna 383

Zenawereos l. Szénaverős
Zendersch l. Szénaverős
Zengeli l. Szengyel
Zengg (Segnia), egyházmegye 12
—i püspök: De Dominis János 12
Zengyel l. Szengyel
Zent Georg l. Szentgyörgy
Zent Gothard l. Szentgotthárd
Zent Imreh l. Szentimre
Zent Iwan l. Szentiván
Zent Jog l. Szentjobb
Zent Lazlo l. Szentlászló
Zent Mihaltelke l. Szentmihálytelke
Zent Miklosmachkassa l. Szentmiklósmacskása
Zent Pal l. Szentpál
Zente (Zenthe) Miklós, n és fel: Meggyesi Mar-

git, Pulyon 244, 611
Zentegihazas Olahfalu l. Szentegyházasoláhfalu
Zentelke (Zentelke) – Zam, Kolozs m, h 234, 260, 

464, 489, 503, 506, 514, 528, 535, 546, 567, 
573, 658, 711, 725, 733, 831

—i offi ciális: Sikó János
Zenteltkwt arka l. Szenteltkút árka
Zentersebet l. Szenterzsébet
ZentGeorgy, Zentgeorgy, Zentgieorgy l. Szent-

györgy
Zenthandras l. Szentandrás
Zenthkatolna, Zentkatolna l. Szentkatolna
Zenthkirali l. Szentkirály
Zenthmaria l. Szentmária
Zenthmyklos l. Szentmiklós
Zentivan, Zentiwan, ZentIwan l. Szentiván
Zentkerezt arka l. Szentkereszt árka
Zentkereztmachkassa l. Szentkeresztmacskása
Zentkirali, Zentkiraly l. Szentkirály
Zentlazlo l. Szentlászló
Zentlelek l. Szentlélek
Zentmargyta, ZentMargyta l. Szentmargita
Zentmaria l. Szentmária
Zentmarton l. Szentmárton
Zentmartonmaczhkasa l. Szentmártonmacskása
Zentmihalitelke, Zentmihalytelke, Zentmyhalytel-

ke l. Szentmihálytelke
Zentmiklos l. Szentmiklós
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Zentpal l. Szentpál
Zentpeter l. Szentpéter
Zeochi l. Szőcs
Zeodemethery l. Sződemeter
Zep l. Szép
Zeplak l. Széplak
Zepling l. Dedrád
Zepmezeo l. Szépmező
Zerdahely l. Szerdahely
Zetelaka (Zetelaka) – Zetea, Udvarhely sz/Har-

gita m, h 90
—i lkk: Lukács János, Nagy Máté
Zétény (Zethen) – Zatín, Zemplén/Szl, h 450, 

569–570
Zezerma l. Szeszárma
Zichy (Zychi, Zychy) János, n, ügyvéd, Mikháza 

213, 401, 402
— János, b, Farnas 264
Zigethi l. Szigeti
Zilagyteo l. Szilágytő
Zilagyzeg l. Szilágyszeg
Zilah (Zilah, Zylah) – Zalău, K-Szoln/Szilágy m, 

mv 65, 737
—i Kupás László és leánya: Anna
—i bíró: Szőcs György (1570)
—i tizenkét esküdt polgár 65
—i papok: Lőrinc és Miklós pap
—i lkk: Berzi Gergely, Csete Albert, Farkas Pé-

ter, Fodor Györgyné, Gyurat György, Kele 
Margit, Kis Lőrincné, Kovács Márton deák, 
Lőrinc pap, Mészáros István, Miklós pap, 
Oláh László, Szabó Máté, Székely László, 
Szőcs György, Tóth Lőrinc, Varga Boldizsár, 
Varga Gergely, Varga Lukácsné, Veres János

— pecsétje 65
—i fn: Nagymál
Zilahi György deák 737
— János, n, nagyobb kancelláriai íródeák 67
Zilkerek l. Szilkerék
Zimbor l. Zsombor
Zincui (Zynkwly) Gheorghe, jb, Kók 264
Zind l. Szind
Zobronczi [?] András, n, Dicsőszentmárton 548
Zodorai Ferenc, n 69
Zók (Zok) Péter, polg, hunyadi harmincados 

(1587, 1589), Kolozsvár 596, 625, 663
Zoldobag l. Szoldobágy
Zolnok Mediocri l. Közép-Szolnok

Zolokma l. Szolokma
Zoltai János, n, kisebb kancelláriai íródeák (1577) 

82
Zólyomi (Zolyomy), Albisi, n cs: Miklós 656; Ta-

más 500, 656, és fel: Csáki Katalin 500
Zomlin (Zomley), Bihar m, elpusztult település 

Kisszántó közelében 9–10
—i Ramas fi a: Mihály magister 9–10
Zomordok l. Szomordok
Zoowath l. Szovát
Zopor l. Szopor
Zordok Dano, jb, Náprád 233
Zotelke l. Szótelke
Zowat l. Szovát
Zowata l. Szováta
Zrínyi (Zerini) Katalin: Turzó Ferencné 786
Ztanko Marko, jb, Náprád 233
Zuccarum Candiae l. kandiscukor
Zuchyak, Zuczhyak, Zwczyak l. Szucság
Zuckmantel l. Cikmántor
zugor (zwgor), atlaszból (vélhetően ruhadarab) 

730
Zutor (Zuthor, Zwthor) – Sutoru, Kolozs/Szilágy 

m, h 114, 171, 199, 388, 435, 480, 525, 660, 
816

—i Kovács cs, Nagy Miklós
—i lk: Bojta Gergely
Zutori (Zuthory) Anna: Cseffei Jánosné 199
zúzda, bányánál 804
—, stomp-nak nevezett 346
Zwrdok l. Szurduk
Zwthor l. Zutor
zwzek l. szuszék
Zygyartho l. Szíjgyártó
Zylagi Wdwarhely l. Szilágyudvarhely
Zylagzeg l. Szilágyszeg
Zylkerek l. Szilkerék
Zylvas l. Szilvás
Zylwassy l. Szilvási
Zylwatew l. Szilfatő
Zynye l. Szinye
Zynyer l. Szinér
Zynyervarallia l. Szinérváralja

ZS
Zsadánhorvátja (Sadanhorwattia), Kraszna m, 

Krasznahorvát része 796
—i fn: Szelicse alja
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zsák, bornyomó 625
—, gyapjú 625
—, pénzes 678, 701, 727, 730, 734
Zsámboki Miklós, nádor és a kunok bírája (1342–

1356) 4
Zsámbokréti (Sambokreti) Pál, n, nagyobb kanc 

íródeák (1577) 82
Zsibó (Sibo, Sybo) – Jibou, K-Szoln/Szilágy m, 

mv 233, 241, 333
—i birtokos: Jakcsi Boldizsár
—i lkk: Daróci Pál, Fejér Mihály, Gál Gergely 

fi a: Mátyás, Tamás Egyed
Zsibói (Sibo-i) Márton deák, n és fel: Rút Erzsé-

bet, Nagydoba 333
Zsibófalva (Sibofalwa) l. Felsőfüld
Zsidó (Sido) György és Jakab, n, Póka 559
Zsigmond (Sigmond) Balázs, n, Szucság 249, 735
Zsigmond, magyar király (1387–1437) 4–5, 8, 12
zsinat l. enyedi, váradi
zsindelyszeg 625
Zsinna l. Sinna
Zsófi a: előbb Kalmár Balázs, majd Kalmár Fe-

renc fel, Tasnád 334
—: Pásztói Jánosné majd Kenderesi Boldizsárné 

112
—: Wolfard Istvánné 169

zsold elégtelensége 654
zsoldos 755
—, fdi 286
— telepítése 50
zsoldos/servitor hadba állítása 195
Zsoldos (Soldos, Zodos) Balázs, jb, bíró, Novaj 

559
— István özvegye, jb, Méra 690
— István, jb, Bánd 728
Zsombor (Sombor), Szászzsombor – Jimbor – 

Sommerburg, Doboka/B-Naszód m, h 62, 64
—i Székely János
— (Sombor), Magyarnagyzsombor – Jimborul 

Mare/Zimbor, Kolozs/Szilágy m, h 85, 161, 
168, 241, 295, 316, 425, 428, 432, 500, 513, 
551, 567, 576, 615, 662, 666–667, 795, 815

—i Sombori cs
Zsuk (Suk, Swk) – Jucu, Kolozs m, h 1–2, 62, 64, 

817
—i Domokos fi ai, István, Mihály, Miklós
—i nemesek 1
—i fn: Apátharasztja, Apátlába, Bérc, Hattyaspa-

taka, Hegyeshalom, Kiserdőd, Ököritó, Vida-
fája

Zsuzsanna: Cementes János, majd Balogdi Far-
kas fel 806



PROTOCOALELE CONVENTULUI DE LA CLUJ-MĂNĂȘTUR DIN 
PERIOADA PRINCIPATULUI. VOL. I. (1326–1590)

Rezumat

Este cunoscut faptul că materialul arhivistic pe baza căruia se poate reconstitui istoria 
Principatului Transilvaniei a suferit pierderi importante mai ales în urma numeroaselor răz-
boaie şi – în strânsă legătură cu acestea – a nepăsării administraţiei. Arhiva princiară s-a 
pierdut aproape în totalitate, iar arhivele păstrate la locul de adeverire din Oradea au fost 
distruse odată cu cucerirea cetăţii de către trupele otomane (1660). Astfel, arhivele celorlalte 
două locuri de adeverire – Alba Iulia şi Cluj-Mănăştur – constituie singurele colecții diplo-
matice de mari proporţii şi cu acoperire teritorială largă din Transilvania. În ciuda acestui 
fapt, chiar şi protocoalele păstrate în aceste arhive au fost puţin folosite de către cercetarea 
istorică, probabil din cauza faptului că majoritatea documentelor sunt greu lizibile şi redacta-
te în limba latină. Volumul de faţă îşi propune să schimbe situaţia mai sus arătată publicând 
rezumatele consemnărilor din primele protocoale alcătuite după secularizarea şi reorganiza-
rea conventului din Cluj-Mănăştur, reconstituind totodată cronologia acestor consemnări.

Locul de adeverire de la Cluj-Mănăştur a funcţionat în epoca medievală în cadrul unei 
mănăstiri benedictine înzestrate cu posesiuni întinse. Această situaţie s-a menţinut până în 
1556, an în care adunarea stărilor a desfi inţat instituţia bisericească, iar călugării benedictini 
au fost alungaţi. Activitatea de emitere a documentelor, care servea interesul societăţii laice, 
mai ales al nobilimii, s-a limitat la emiterea unor copii ale documentelor păstrate în arhiva 
conventului. Aceste documente erau redactate de către vechiul notar al conventului şi în lipsa 
vechiului sigiliu erau întărite cu sigiliul oraşului Cluj. După douăzeci de ani de dezorganiza-
re, în anul 1575, principele Ştefan Bathory a desemnat personal laic, pe aşa-numiţii requisi-
tores, pentru a continua activitatea de redactare şi emitere a documentelor autentice. În acest 
an a fost confecţionat şi un sigiliu nou, iar noii funcţionari – toţi cetăţeni ai urbei – primeau 
pentru activitatea desfăşurată pe baza instrucţiunilor redactate tot atunci şi o remuneraţie din 
vistieria princiară. Presupunem că tot cu ocazia acestei reorganizări a fost mutată arhiva con-
ventului din vechiul edifi ciu benedictin între zidurile oraşului.

Activitatea de emitere a documentelor şi alcătuirea protocoalelor au urmat aproape în 
totalitate tradiţiile şi metodele cunoscute anterior secularizării. Protocoalele au fost redactate 
pe baza declaraţiilor (fassiones) cu caracter juridic, făcute de către părţi înaintea locului de 
adeverire, consemnându-se destul de rar şi rapoartele introducerilor în stăpânirea unor pose-
siuni sau ale ascultărilor de martori. Prin întocmirea acestor registre se urmărea conservarea 
mai sigură a textelor documentelor emise, care erau consemnate în cele mai multe cazuri cu 
textul integral. Protocoalele redactate după reorganizarea locului de adeverire conţin mii de 
documente, ale căror exemplare originale, în marea lor majoritate, nu s-au păstrat, constitu-
ind astfel un izvor bogat pentru fi ecare ramură a cercetării istorice. Conţinutul declaraţiilor 
consemnate în protocoale este extrem de variat, dar în majoritatea cazurilor se referă la în-
străinarea unor bunuri imobile, ceea ce face ca protocoalele să constituie izvoare deosebit de 
bogate privitoare la istoria posesiunilor din Transilvania, mai ales a celor afl ate în comitatele 
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de la nord de Mureş (Cluj, Dăbâca, Turda, Solnocul Interior, Crasna, Solnocul de Mijloc). Ca 
o diferenţă faţă de perioada medievală, putem nota numărul mare al consemnărilor referitoa-
re la bunurile din Cluj, ceea ce se explică, probabil, prin faptul că locul de adeverire funcţio-
na în oraş.

Volumul de faţă conţine rezumatele consemnărilor din trei protocoale scrise în sec. al 
XVI-lea (Arhivele Naţionale Maghiare din Budapesta – MNL OL, F15, vol. VII–IX.), pre-
cum şi ale transumpturilor unor documente anterioare datei de 1 ianuarie 1591, afl ate în vo-
lume redactate până la sfârşitul sec. al XVII-lea. Primul rezumat datează din 1326, deoarece 
textul acestui document s-a păstrat într-un transumpt redactat de către requisitori în 1641. Pe 
lângă documentele amintite, la alcătuirea rezumatelor am folosit și fragmentele de protocoa-
le păstrate în fondurile F 15: 63, 64 şi F20 (Metales). Consemnările prelucrate au fost redac-
tate de către requisitorii Martin Kolozsvári, Gheorghe Szentiványi şi Ambrosie Balásfi .

Regestele au fost realizate având ca unitate de bază textul, adică documentele transcrise 
integral sau rezumativ în cadrul unui alt document, au fost scoase din documentul cadru, or-
donate cronologic şi publicate în această succesiune. Regestul conţine, pe lângă evenimentul 
juridic care prilejuieşte emiterea documentului, toate numele proprii (de persoane, toponi-
me), de asemenea titlurile sau rangurile persoanelor menţionate şi orice detaliu care ar putea 
să fi e util cercetării istorice. Data emiterii documentului şi toate elementele de datare care 
apar în textul documentului au fost transpuse în forma cronologică actuală, iar în paranteză 
sunt redate în formă abreviată elementele cronologice ale datării originale. Indicele toponi-
mic, onomastic şi de materii al volumului cuprinde numele de localităţi şi de persoane care 
apar în introducere sau în regestele documentelor, numerele culese cu caractere drepte fac 
trimitere la numărul regestelor, iar cele cu caractere cursive la paginile studiului introductiv. 
Numele istoric al localităţii este urmat, între paranteze, cu caractere italice, de cele mai im-
portante variante ale sale, cu grafi a în care apar în documente. Datele legate de denumirea 
localităţii sunt urmate de alte informaţii care privesc aşezarea respectivă, grupate în poziţii 
separate (posesori/locuitori ai aşezării, biserica localităţii, microtoponime etc.). În cazul per-
soanelor, după nume, indicele arată şi calitatea în care persoana respectivă fi gurează în docu-
ment (categoria socială: iobag, nobil, burghez/funcţia deţinută), precum şi localitatea în legă-
tură cu care apare acest nume.
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