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1. ARCHIVA, LIBRI, PERIODICA
Levéltárak, könyvek, folyóiratok

A.HAZU = Arhiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb (Zágráb).
Abaffy–Dancs–Hamvay = Ila Bálint-Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára

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

AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár).
Áldásy = Áldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból. Bp., 1895.
Alsószlavónia = Thallóczy Lajos-Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmánytár

(Dubicza, Orbász és Szana vármegyék). Codex diplomaticus partium regno
Hungariae adnexarum (Comitatuum Dubicza, Orbász et Szana). 1244-1717.
Bp., 1912.

AM. = Archiv mesta.
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekych listín, listov a

iných pribuzných písomnosti. Praha, 1956.
AMP = Acta Mvsei Porolissensis.
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum

Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–.
AO. = Nagy Imre-Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár. Codex. diplom.

Hungaricarus Andegavensis. I-VII. Bp., 1878-1920.
Archivalische Zeitschrift = Archivalische Zeitschrift. Stuttgart-München-Wien,

1876-.
Arhiv des Vereins = Arhiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hrsg.

vom Vereins-Ausschuss. I-L. Hermannstadt, 1845-1944.
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. Roma.
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár).
Bakács, Pest megye = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez.

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

1526. Bp., 1990.
Bánffy = Varjú Elemér-Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi

Bánffy család történetéhez. I-II. Bp., 1908-1928.
Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a kö-

zépkorban. Bp., 1935.
BAZML. = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc.
Beke, Czímjegyzék = Beke Antal: A gyulafehérvári káptalani levéltárnak czím-

jegyzéke. Bp., 1884.
Békefi, Cikádor = Békefi Remig: A czikádori apátság története. Pécs, 1894.
Benedek, Szolnok = Oklevelek és iratok Szolnok város történetéből. 1075-1685.

Összegyűjtötte és latinból fordította Benedek Gyula. Documentatio Historica
X. Szolnok, 2007.
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Benedek-Zádorné = (JNSZ) = Benedek Gyula- Zádorné Zsoldos Mária: Jász-
Nagykun-megyei oklevelek, 1075-1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Le-
véltár Közleményei 3. Szolnok, 1998.

Berger = Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archive von 1203 bis
1490. Von Dr. Albert Berger. Bistritz, 1893.

Berger-Wagner = Albert Berger-Ernst Wagner: Urkunden-Regesten aus dem
Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen 1203-1570. Band I-II. Köln-Wien,
1986.

BFL. = Bencés Főapátsági Levéltár. Pannonhalma.
Bgl. = Hans Wagner-Irmtraut Lindeck-Pozza et alii: Urkundenbuch des Bur-

gerlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wiesenburg, Öden-
burg und Eisenburg. I-V. Graz-Köln-Wien, 1955-1999.

Blagay = Thallóczy Lajos-Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Codex
diplomaticus comitum de Blagay. Bevezető tanulmánnyal a család történe-
téhez. Bp., 1897.

BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv. 1977-.
Bónis-Balogh (= SZR) = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi

bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Ele-
mér. Szeged, 1997.

Brüsztle = Josephus Brüsztle: Recensio universi cleri diocesis Quinqueecclesien-
sis. I-IV. Quinque-ecclesiis, 1874-1880.

Bud. Rég. = Budapest régiségei. Bp., 1889-1945., 1955-.
Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś-Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I.

1000-1342. Romae, 1982.
C. Tóth, Leleszi konv. = C. Tóth Norbert: A leleszi konvent statutoriae sorozatá-

nak 1387–1410 közötti oklevelei. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I.-II.
köteteihez.) (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai II.
Közlemények 36.) Nyíregyháza, 2006.

Cod. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I-XV. Olomucii-
Brunae, 1836-1903.

Czörnig = Karl Czörnig: Ethnographie der oesterreichiscen Monarchie. I-III.
Wien, 1855-1857.

Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1. rész. Bp., 1919.
Densuşianu = Nic. Densuşianu-Endoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre la

istoria Românilor. I/1-2. Bucuresti, 1887-1890.
Df. = Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűj-

temény, Bp.
Dl. = Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár. Bp.
Doc. Art. Paulin. = Documenta artis Paulinorum. A magyar rendtartomány mo-

nostorai. I-III. Bp., 1975-1978.
Doc. Trans. = Documente privind istoria României. Documenta Romaniae histo-

rica. Veacul XIV. C. Transilvania. I-XII. Bucureşti, 1953-1985.
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Doc. Val. = Fekete Nagy, Antonius – Makkai, Ladislaus: Documenta historiam
Vlachorum in Hungaria illustrantia, usque ad annum 1400 p. Christum. Bp.,
1941. (Études sur l’Europe Centre-Orientale. 29.)

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

ELTE. Kvt. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp.
Engel P., MKA = Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Bp., 2001.
Engel, Archontológia = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-

1457. I-II. História könyvtár. Kronológiák, adattárak. 5. Bp., 1996.
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár.
Erdélyi Múzeum = Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 1874-1946., 1991-.
Erdélyi okm. = Jakó Zsigmond: Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más

írásos emlékek Erdély történelméhez. I-. Bp., 1997-.
Erdészeti Okl. = Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I-III. Bp., 1896.
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I-

XI. Budae, 1829-1844.
Farlati = Daniel Farlati: Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis, 1751-1819.
Fejér m. Évk. = Fejér megyei történeti évkönyv. A Fejér megyei Levéltár Év-

könyve. Székesfehérvár, 1968-.
FONS = FONS. Forráskutatás és történeti segédtudományok. Bp., 1994–.
Gasnault = Innocent VI (1352–1362). Lettres Secrètes et Curiales, publiées

d'après les Registres des Archives Vaticanes. Par Pierre Gasnault et M.-H.
Laurent. [Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome,3e série,
IV: Lettres, Secrètes et Curiales des Papes du XIVe siècle.] Tom. 1. Paris
1959-1960.

Georgisch, Reg. chron-dipl. = P. Georgisch.: Regesta chronologico-diplomatica,
in quibus recensuntur omnis generis monumenta et documenta publica. I-IV.
Frankofurti et Lipsiae, 1740-1744.

Gyárfás = Gyárfás István: A Jász-kunok története. I-IV. Kecskemét-Szolnok-
Bp., 1870-1885.

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

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

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

Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1-7. II. rész 1-6.,
Oklevelek. Sopron, 1921-1943.

HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb).
Héderváry = Br. Radvánszky Béla – Závodszky Levente: A Héderváry-család

oklevéltára. I-II. Bp., 1909-1922.



10

Hercegek = 14. századi hercegek és hercegnők oklevelei. Közreadja: B. Halász
Éva. In.: Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. /Közlemé-
nyek Székesfehérvár Történetéből./ Székesfehérvár, 2016. 129-225.

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

HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien (Bécs).
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger.
HO. = Hazai Okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I-VIII. Győr-Bp., 1865-

1891.
Hornyik = Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. I-IV. Kecs-

kemét, 1860-1866.
Horvát I. = Horvát István: Werbőczi István emlékezete. 2. kötet., Pest, 1819.
Horváth 1909. = Horváth Sándor: A liptói registrum. Bp., 1909.
Horváth J. = Horváth Jenő: Magyarország államszerződéseinek jegyzéke. Cata-

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

1526-ig. Aszód, 1980.
Horváth, Gödöllő = Horváth Lajos: Gödöllő történetének írott forrásai. 1325-

1711. Gödöllő, 1987.
Horváth, Győr = Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1328-

1525). Győr, 2005. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források,
tanulmányok 1.)

HR-DAVŽ = Državni arhiv u Varaždinu (Varasd).
Hunyadi, Hospitallers = Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval

Kingdom of Hungary c. 1150-1387. Bp., 2010.
Hunyadm. Évk. = A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve.

Bp.-Déva, 1882-1913.
Iványi = Iványi Béla regesztái a galgóci Erdődy-levéltárhoz. MNL. OL. Q 283.

11. doboz. 11/2. csomó: 1000-1399.
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319-1526.

Bp., 1910.
Iványi, Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. Archivum

liberae regiaeque civitatis Eperjes. 1245-1526. Szeged, 1931.
Jireček = Korunní archiv český 1306-1378 (ed. Dr. Hermenegild Jireček). V

Praze, 1896.
Juhász, Csanádi székeskápt. = Juhász Kálmán: A csanádi székeskáptalan a kö-

zépkorban 1030-1552. Makó, 1941.
Justh = Borsa Iván: A Justh család levéltára 1274-1525. Bp., 1991.
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok

kivonatai.) I-II. Bp., 1943.
Kar., HH.= Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek

jegyzéke 1400-ig. Bp., 1902.
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Károly, Fehér vm. = Károly János: Fejér vármegye története. I-V. Székesfehér-
vár, 1896-1904.

Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára.
Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I-V. Bp., 1882-1897.

Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae stirpis
Arpadianae I-VII. Budae, 1779-1782. Historia critica regum Hungariae
stirpis mixtae. I-XII. Budae, Pestini, Colotzae, 1788-1793.

Keglevich K., Garamszentbenedek = Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki
apátság 13. és 14. századi oklevelei (1225-1403). Capitulum IX. Szeged,
2014.

Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia:
Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I. Zagra-
biae, [1760.]

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

KKOL. = Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára.
Klieman = L. Klieman: Monumenta Vaticana res gestas Bohemiae illustrantia. I-

V. Pragae, 1903-1905.
KML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom.
Koller = Josephus Koller: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I-VII. Po-

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

Buda, 1870-1888.
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárnak okleveleiről. (1130)

1212-1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I. Vas megyei
levéltári füzetek. 8.

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

Kovács, Borsmonostor = Kovács Ignácz: A borsmonostori apátság története.
Sopron, 1910.

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

Kub. = Kubínyi Ferenc: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból.
Diplomatarium Hontense. I. Bp., 1888.

Kukuljević, Jura regni = Johannes Kukuljević: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et
Sclavoniae. Zagrabiae, 1862.

Laszowski, Podatci = Emilius Laszowski: Podatci i Koprovnici u srednjem vie-
ku. Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemalskog arkiva. 2.
(1900) 170–183.

Laszowski, Podjeljenje = Emilij Laszowski: Podjeljenje plemstva po banu Niko-
li god. 1346. Vjesnik archeološki muzeju u Zagrebu 4 (1900) 71–77.
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Lip. Reg. (= Tur. Reg.) = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp.,
1902.

LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923-.
Magyar-zsidó oklt. = Magyar-zsidó oklevéltár. Bp., 1903-.
Makkai–Mezey = Makkai László-Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori leve-

lek, XI-XIV. század. Bp., 1960.
Máramaros = Apsai Mihály János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. század-

ból. Máramaros-Sziget, 1900.
Máriássy = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243-1803. I.

Lőcse, 1917.
Méhes = Nyéki Méhes Mózes: A Nyéki Méhes család és rokon családok. II. Bp.,

1937.
MKA. = Magyar Kamara Archivuma.
MNL. = Magyar Nemzeti Levéltár.
MNL. OL. = Magyar Nemzeti Levéltár. Országos Levéltár.
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I-IV. Cracoviae, 1913-1914.
Mons Sacer = Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éves. I. Szerk.: Takács

Imre, Pannonhalma, 1996.
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp.
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest-Bp., 1855-1934.
Múz. Ta. = Magyar Nemzeti Múzeum. Múzeumi Törzsanyag.
Nádorok = Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzé-

ke. Szerk.: Szőcs Tibor. Bp., 2012. (Magyar Országos Levéltár kiadványai
II. Forráskiadványok 51.)

Nagy I., Pécz nemzetség = Nagy Imre: A Pécz nemzetség örökösödési pere.
1425-1433. Bp., 1892. (Ért. Tört. Tud. XV. 10. szám)

NAZ. = Nadbiskupski Arhiv. Zagreb (Zágráb).
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei

(1299-1526). Nyíregyháza, 2006.
NRA. = Neoregestrata Acta.
Okolicsányi = Alexander Húščava: Archiv zemianskeho rodu z Okoličného.

Litterae e tabulario Okolcsányiorum gentis nobilis prolatae. Bratislava,
1943.

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

Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának ok-
levélmásolatai. Bp., 1890.

ÖStA. = Österreichisches Staatsarchiv. Wien (Bécs).
P. = Erdélyi László-Sörös Pongác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend

története. I-XII/B. Bp., 1902-1916.
Palásthy = Palásthy Pál: A Palásthyak. I-III. Bp., 1890-1891.
Péchy = Gárdonyi Albert: A péchújfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Bp.,

1909.
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Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei
1003-1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szilasi
és pilisi Szilassy családok története. Bp., 1938

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

Petróczy = Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. LK
1930-1931.

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

Pray, Annales = Georgius Pray: Annales regum Hungariae ab anno Chr. 997.
usque ad a. 1564. deducti. I-II. Vindobonae, 1763-1764.

RA = Registra Avenionensia.
Rábik = Vladimír Rábik: Középkori oklevelek a nagyszombati Szent Adalbert

Egyesület levélárában. (1181) 1214-1543. Szeged, 2010. Capitulum VII.
Rábik, Reg. Suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicatio-

num ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Volu-
men 1. (1342-1415) Ad edendum praeparavit Vladimír Rábik. Trnavae-Ro-
mae, 2009.

RD = Zsoldos Attila: Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék oklevele-
inek kritikai jegyzéke. Bp., 2008.

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

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

Revista Catolică. Bucureşti, 1912–,
Revista Istorica = Revista istorică. Dări de seamă, documente şi notiţe publicate

de N. Iorga cu concursul mai multor specialişti. I-XXXII. Vălenii de Munte-
Bucureşti. 1915-1946.

ŠA. = Štátny oblastný arhiv.
Schlözer, Kritische = August Ludwig von Schlözer: Kritische Sammlungen zur

Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-III. Göttingen, 1795-1797.
Schmauk, Suppl. = Michael Schmauk: Supplementum analectorum terrae Scepu-

siensis. Pars. II. Szepesváraljae, 1889.
Schuller, Archiv = Schuller J. K.: Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens.

Vorzeit und Gegenwart. I. Hermannstadt, 1841.
Siebenbürgische Provinzialblätter. I-V. 1805-1824.
Siebenbürgische Quartalschrift. I-VII. Hermannstadt, 1790-1801.
Şincai = Gheorge Şincai: Hronica românilor. Tom. I-III. Ediţie îngrijită şi studiu

asupra limbii de Florea Fugariu. Pefaţă şi note de Manole Neagoe. Bucureş-
ti, 1967-1969.
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Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae,
Dalmatiae ac Sclavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalma-
cije i Slavonije. I-XVIII. Zagrabiae, 1904-1990.

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

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

1889-1891.
Str. = Ferdinandus Knauz-Ludovicus Crescens Dedek et alii: Monumenta eccle-

siae Strigoniensis. I-IV. Strigonii, 1874-1999.
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjtemé-

nye. I. Középkori oklevelek (1236-1526). Sopron, 1928.
SZ = Századok. Pest-Bp., 1867–,
Szabó K., Erdélyi Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okle-

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

tóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010.
Székely okl. = Szabó Károly-Szádeczky Lajos-Barabás Samu: Székely oklevél-

tár. I-VIII. Kolozsvár-Bp., 1872-1934.
Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. = Antonius Szeredai: Noticia veteris et novi ca-

pituli ecclesiae Albensis Transilvaniae ex antiquis et recentioribus litterarum
munumentis eruta. Albae Carolinae, 1791.

SZR. (=Bónis-Balogh) = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi
bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elem-
ér. AUSz. Acta Juridica et Politica. LI/1. Szeged, 1997.

SzSzBSz = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza.
SZSZML. = Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár. Nyíregyháza.
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára.

I-II. Bp., 1887-1889.
Teleki = Barabás Samu: A római Szent Birodalmi gróf széki Teleki család okle-

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

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

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

Tkalčic, Mon. civ. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica liberae
regiae civitatis Zagrabie, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae.
Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I-XIV. Zagrabiae, 1889-
1932.
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Tkalčić, Mon. ep. Zagr. = Johannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica
episcopatus Zagrabiensis. I-II. Zagrabiae, 1873-1874.

Tóth K., Palásthy = Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256-1847. Ku-
tatási segédlet. Esztergom, 2001.

Történeti Lapok = Történeti Lapok. I-III. Kolozsvár, 1874-1876.
Tringli, Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára. 1222–1526. Bp.,

2008. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 44.)
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878-1911.
Tur. Reg. (= Lip. Reg.) = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp.,

1902.
Udvardy, Kalocsa = Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan története a

középkorban. Bp., 1992.
VAML. = Vas Megyei Levéltár. Szombathely.
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342-1382 kö-

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

Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp., 2008.
Veress, Olasz egyetemek = Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarorszá-

gi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Bp., 1941.
Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspök-

ség római oklevéltára. I-IV. Bp., 1896-1908.
Veszp. Reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301-1387). Bp.,

1953.
Vjesnik = Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemljskog arkiva. Zag-

reb, 1899-1920.
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus

continuatus. I-XII. Pest-Bp., 1860-1874.
Wagner, Sáros = Carolus Wagner: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Poso-

nii-Cassoviae, 1780.
Wass = W. Kovács András-Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Ko-

lozsvár, 2006.
Wenzel, Dipl. Eml. =  Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az An-

jou-korból. Acta extera Andegavensia. I-III. Bp., 1874-1876.
Wertner, Grafen von Mattersdorf = Moriz Wertner: Die grafen von Mattersdorf-

Foilhtenstein (Nagymarton und Fraknó). Wien, 1889.
Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex

diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I-XII.
Pest-Bp., 1871-1931.

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

ZML. = Zala Megyei Levéltár (Zalaegerszeg).
ZW. = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-VI. Her-

mannstadt-Köln-Wien-Bukarest, 1892-1981.
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ZsO. = Zsigmondkori oklevéltár. I-XIII. (1387-1426) Bp., 1951-2017. Összeállí-
totta.: Mályusz Elemér, Borsa Iván, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor, Laka-
tos Bálint, Mikó Gábor.(A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forrás-
kiadványok, 1., 3-4., 22., 25., 27., 32., 37., 39., 41., 43., 49. 52. és 55.)
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2. NOMINA COMMUNIA ET PROPRIA
Köz- és tulajdonnevek

a. = annus
A. = arenga
Á. = átírás
abb. = abbas
alesp. = alesperes
an. = ante
Ann. = Annuntiatio Mariae
ap. = apostolus
Apr., ápr. = Aprilis, április
arch. = archangelus
Asc. = Ascensio
Ass. = Assumptio
Au. = Ausztria
Aug., aug. = Augustus, augusztus
B. = beatus
Bapt. = Baptista
BB. = beati
Bp. = Budapest
Bu = Bulgária
C = Croatia
c. = Comes
Circ. = Circumcisio
Circumd. = Circumdederunt
Co = Comania
Conc. = Conceptio
conf. = confessor
Conv. = Conversio
Cu = Cumania
cs. = család, családi
Cseho. = Csehország
d. = dominus
D. = datum
Da = Dalmácia
Dé = dél, déli
Dec., dec. = December, december
Decoll. = Decollatio
dict. = dictus
domin. = dominicus
É = észak, északi
E. = eredeti

é. n. = év nélkül
Eml. = említés
Epiph., Epif. = Epiphaniae
ev., ewang. = evangelista
Exalt. = Exaltatio
f. = feria
fe. = festum
Febr., febr. = Februarius, február
Fk. = fénykép
fol. = folio
ford. = fordítás
főesp. = főesperes
fr. = frater
Fro. = Franciaország
ft. = forint
G = Galícia
glor. = gloriosus
H = Hungaria, Magyarország
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi
hn. = helynév
Ho. = Horvátország
Id., Yd. = Idus, Ydus
ill. = illetve
Incarn. = Incarnatio
ind. = indictio
Inv. = Inventio
Jan., jan. = Januarius, január
Je. = Jeruzsálem, Hierosolitanum
jegyz. = jegyzet
Ju. = Jugoszlávia
Jul., júl. = Julius, július
Jun., jún. = Junius, június
K. = kiadás, kiadva
Kal. = Kalendae
kápt. = káptalan
kb. = körülbelül
Ke = kelet, keleti
konv. = konvent
L = Lodoméria
l. = lásd
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lib. = liber
Lo. = Lengyelország
lt. = levéltár, levéltára
m. = megye
M. = marca, márka
Má. = másolat
Mad. = Madius, május
Mai, May, máj. = Maius, május
Marc., márc. = Marcius, Martius,
március
mart. = martyr
Megj. = megjegyzés
mlt. = magánlevéltár
Mo. = Magyarország
mont. s. Angeli dom. ~ d. = montis
S. Angeli dominus
mr. = magister, mester
N. F. = Neue Folge
Nat. = Nativitas
nb. = nembeli
No. = Németország
Non. = Nonae
Nov., nov. = November, november
Ny = nyugat, nyugati
O. = Olaszország
o. lt. = országos levéltár
oct. = octava
Oct., okt. = October, október
old. = oldal
OO. SS. = omnes sancti
P = Polonia
p. = post
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes
princ. = princeps
prox. = proximus
Purif. = Purificatio
Quadr. = Quadragesima
quind. = quindena
r = recto
R. = regesta
Ra = Rama
Reg. = registrum
Remin. = Reminiscere

Resurr. = Resurrectio
Ro. = Románia
S. = sanctus
sabb. = sabbatum
Sal. = Salernitanus
sc. = scilicet
Se = Serbia, Szerbia
Sept., szept. = September, szeptem-
ber
Septuag. = Septuagesima
Si, Sy = Sicilia, Szicília
sz. = század
Sz. = Szlovákia
szb. = szolgabíró
Sze. = Szerbia
Szl. = Szlovénia
Szt. = szent
Tá. = tartalmi átírás
ti. = tudniillik
tom. = tomus
U = Ungaria, Magyarország
ua. = ugyanaz, ugyanazon
ue. = ugyanez, ugyanezen
Ukr. = Ukrajna
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda
v = verso
V = Vngaria, Magyarország
v. = vagy
v. lt = város levéltára, városi levél-
tár
vig. = vigilia
virg. = virgo
vö. = vesd össze
Ze = Zerbia, Szerbia
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3. SIGNA
Jelek

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





DO CUM ENT A
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1. 1353. jan. 3.

A Kapurnuk-i Szt. Üdvözítő-konv. emlékezetül adja, hogy az előttük meg-
jelent Péter fr., a Jurle-i Boldogságos Szűz-monostor prépostja kérésére szó-
ról-szóra átírják a saját, 1301. dec. 6-án kelt nyílt (patens), pecsétjükkel ellátott
oklevelüket (l. Anjou-oklt. I. 125. szám.) függőpecsétjükkel megerősített privi-
légiumukban. D. f. V. prox. an. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1353. A.

E.: Dl. 68 226. (Kisfaludy cs. idősebb ágának lt. 38. és 39.) Hártya, foltos, nehe-
zen olvasható. N iniciálé. Függőpecsétre utaló bevágások. Hátlapján más kö-
zépkori kézzel írott, bizonytalan olvasatú tárgymegjelölés (Super particulam
terre [....].).

Má.: ue. jelzet alatt (19. sz.-i).

2. 1353. jan. 4.

Pál prépost és a Thuruch-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je emlékeze-
tül adja, hogy megjelent előttük Hrabo-i Lőrinc fia András és elmondta, hogy
mivel anyja (genitrex) öregsége miatt nem tud megjelenni és tiltakozni a konv.
előtt, ezért küldjék ki tanúságtevőjüket, aki meghallgatja anyja panaszát az elle-
ne elkövetett gonosztettekről. A konv. a kérésnek eleget téve kiküldte tanúbi-
zonyságát, aki visszatérve azt jelentette, hogy az asszony a következőket mondta
el neki: [1351.] nov. 28-án (II. f. prox. an. fe. B. Andree ap., cuius revolutio
unius a., a. in presenti die B. Andree ap. transivit) András fia István, ua. András
fiai: János és Péter, ua. István fia Miklós, ua. János fia Márton és ua. Péter fia
Sebestyén hat birkáját és két sertését, majd [1352.] nov. 3-án (sabb. prox. p. fe.
OO. SS.) házából 10 M.-t vittek el, őt a Pomnen nevű birtokról elűzték és így
birtoktalanná vált (inpossessionata extita). Mindezek miatt a szomszédok és ha-
tárosok, szegények és gazdagok, nemesek és közrendűek a konv. tanúságtevőjé-
nél szintén tiltakoztak. D. VI. f. prox. p. diem Strennarum, a. d. 1353.

E.: Dl. 4324. (MKA. NRA. 1598/13.) Papír. Hátlapján külzet (Protestatio relicte
Laurentii de Pomnen contra Stephanum, Iohannem et Petrum filios Andree,
item Nicolaum filium Stephani, Martinum filium Iohannis et Sebestianum
filium Petri.), és későbbi kézzel írott, latin nyelvű megjegyzés (Revisum per
me, Iosephum Czobor de Czobor Szent Mihály m[anu] p[ropria]. Pestini, 1.
Novembris 1769.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

3. 1353. jan. 5. Buda

[I.] Lajos király (H) Chemplinus [!] Endere [!] és Posega-i (dict.) István
mr.-nek, a budai kamara c.-einek. Jelentették neki a Sopronium-i bíró, esküdtek
és polgárok (cives et hospites) nevében, hogy őket az [I.] Károly király (H) pri-
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vilégiumában biztosított szabadságukkal – miszerint mentesek az [I. Károly ki-
rály által veretett] új pénz [elfogadásának kötelezettségétől] és a ferto v. a fél
ferto megfizetése alól, melyet az ország más részén kamarahaszna címen (luc-
rum camere) meg kell fizetni – szemben a kamarahaszna megfizetésére kénysze-
rítik. Az uralkodó ezért megparancsolja a kamaraispánoknak, hogy a soproni
polgároktól, a nekik adott szabadságokkal összhangban, a kamarahasznát ne kö-
veteljék. D. Bude, sabb. prox. p. diem Strennarum, a. d. 1353.

Á.: Csornai konv., 1438. jún. 16. GYMSML. Soproni lt. Sopron város lt. Diplo-
matarium 1031. (Df. 202 666.)

K.: Házi I/1. 99–100. (163. szám).
Megj.: I. Károly említett kiváltságlevele: 1323. ápr. 10. (Anjou-oklt. VII. 111.

szám.)

4. 1353. jan. 5. Buda

Erzsébet királyné (H) Morochuk mr.-nek, lovászmr.-ének és Bereg-i
c.-nek. Elmondta neki Nyr-i István fia István, hogy István fiai: János és László,
Balázs fiai: Lőrinc és Egyed, Hench fia Péter fia Tamás, Bursuua-i (dict.) Jakab,
Wary-i királynéi hospesek hatalmaskodva rátörtek Bodulo birtokra, onnét 400
sertést elhajtottak, három jobbágyát elfogták és fogságban tartották. Ezért a ki-
rályné megparancsolja, hogy a c. vizsgálja ki az esetet és ha igaz, akkor gondos-
kodjon arról, hogy István fia Istvánnak a hospesek elégtételt adjanak. D. Bude,
sabb. prox. p. diem Circ. d., a. eiusdem 1353.

Á.: a 380. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 82. (45. szám) (az átíró oklevélben).
R: Neumann T., Bereg m. 39. (39. szám).

5. 1353. jan. 5. Buda

Erzsébet királyné (H) felkéri a váradi kápt.-t, hogy másik levelét, melyet
Nyr-i István fia István ügyéről intézett Marochuk (dat.: Marochkoni) mr.-hez,
lovászmr.-éhez tanúságtevőjükkel adassák át neki, majd azt, hogy a címzett a
levelet meglátva mit tett, v. mondott, írják meg neki. D. Bude, sabb. prox. p.
diem Strennarum., a. d. 1353.

Á.: a 400. számú oklevélben.
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6. 1353. jan. 5.

A nyitrai kápt. emlékezetül adja, hogy megjelent előttük személyesen egy-
részről Seffridus fr., a Gron folyó melletti Szt. Benedek-monostor apátja és And-
rás fr. prépost a maguk és a konv. nevében, másrészről Kystopulchan-i Gyula fia
Gergely mr. és előbbiek a következő bevallást tették: Gergely mr.-nek bizonyos,
a velük szembeni perben keletkezett költségei fejében 5 budai M. széles bécsi
dénárt fognak fizetni a nyitrai kápt. előtt a következő módon: 3 M.-t [1353.]
febr. 8-án (in. oct. fe Purif. virg. glor.), 2 M.-t pedig [1353.] márc. 6-án (in oct.
diei medii Quadr.). Ha bármelyiket elmulasztanák, az akkor fizetendő összeg
kétszeresét tartoznak Gergely mr.-nek megfizetni. D. in vig. fe. Epiph. d., a.
eiusdem 1353.

E.: Dl. 4325. (MKA. NRA. 1698/75.) Papír, hátlapján természetes színű, kerek
pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 1. (1. szám).

7. 1353. jan. 5.

A nyitrai kápt. jelenti Miklós nádornak (H) és a kunok bírájának, hogy
[1352.] okt. 17-én (12. die termini prenotati [in oct. fe. B. Michaelis arch.]) kelt
és itt átírt oklevelének megfelelően Kun (dict.) János királyi emberrel kiküldték
kanonoktársukat, Imre mr.-t (Gergely mr. részére) és Móric fia Miklós királyi
emberrel János custost, kanonoktársukat (Seffridus, a Gron melletti Szt. Bene-
dek-monostor apátja és a konv. részére), az abban írtak elvégzésére, akik vissza-
térve egybehangzóan a következőket jelentették: Thazar és Molonyan birtokokra
kiszállva a szomszédok és határosok jelenlétében a feladatot végre akarták haj-
tani, a felek azonban fogott bírák segítségével megegyeztek oly módon, hogy
Gergely mr. egyharmad, az apát és a konv. pedig kétharmad részét fizeti a ná-
dornak járó békebírságnak (pro iudicio habite pacis). D. sabb. prox. an. fe.
Ephyp. d., anno eiusdem 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 4/6/2. (Df. 235 890.) Hát-
lapján külzet (Magnifico viro, Nicolao regni Hungarie palatino et iudici Co-
manorum, amico suo honorando, pro religioso viro, domino fratre Seffrido,
abbate sancti Benedicti de iuxta Gron locique eiusdem conventu contra ma-
gistrum Gregorium filium Gyule de Kystopulchan super facto pacis inter
eosdem habite rescriptionalis.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi
kivonat. Rányomott zárópecsét helye.

K.: Str. IV. 87. (56. szám).
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8. 1353. jan. 6.

A csázmai kápt. emlékezetül adja, hogy Samson fia Bálint és fiai: György,
Fábián, Péter és Bole[ta], továbbá Lőrinc fia István fia Miklós és Iwan fia Cheh
(dict.) Péter, Topolcha-i (de districtu de Topolcha) nemesek [bemutatták] Mihály
fia Péter mr. [vicebán] és körösi c. oklevelét és azt kérték a kápt.-tól, hogy a
Topolcha folyó két partjától a Soploncha és Mechencha folyókig terjedő birto-
kuk és annak tartozékai és haszonvételei osztályának megszemléléséhez küldjék
ki tanúságtevőjüket, mivel Péter mr. vicebán kötelező levele és a felek által kö-
zösen megbízott hat fogott bíró döntése szerint, az ország szokásának megfelelő-
en Péter mr. vicebán és a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében kell azt végrehaj-
tani. A kápt. kiküldte János mr. kanonokot, notarius-t Wlchk fia Jakabbal, Péter
vicebán részükre bemutatott oklevelében szereplő megbízottjával, akik a kápt.-
ba a már említett Györggyel és Miklóssal együtt visszatérve egybehangzóan a
következőket jelentették: jelenlétükben és más, összehívott nemesek jelenlétében
a fent nevezett nemesek egymás között a következő, örök érvényű birtokosztályt
tették: az É-i rész teljes hosszában (in longitudine omnino et totalis) három ma-
lommal (András, Iwan és Demeter jobbágyok Topolcha folyón levő malmaival),
miképpen a Topolcha folyó elválasztja, a Szt. Kozma és Damian vértanú-kápol-
na, a temetővel, valamint a vásárvám (tributum fori) harmadrészével István fia
Miklóst és örököseit illeti. A birtok Topolcha folyó körüli (circa) Ke-i része a
kápolna, a temető és a vásárvám harmadrészével és minden egyéb tartozékával
és a haszonvételével Iwan fia Pétert és örököseit illeti. A kápolna, a temető és a
vásárvám harmadrésze, három malom és más tartozékok és haszonvételek Bálin-
tot és örököseit illetik. Három malom a Topolcha folyón Iwan fia Péter részéhez
tartozik. A birtokrészek határai, ahogyan János kanonok, Jakab vicebáni ember-
rel a kápt.-ba visszatérve a felek egyetértésével írásban bemutatta: Topolcha fo-
lyónál Dyanfelde határai, erdő, pap malomhelye (locum molendini sacerdota-
lem), folyó, kereszttel jelölt tul fa, kereszttel jelölt iegenye fa a papi kert mellett
(circa ortum sacerdotalem), nagy út, kereszttel jelölt cseresznye fa, Brezouch
folyó, Gradische hely (locum), kereszttel jelölt cseresznye fa, két jobbágy
curia-ja között a falu utcáján (platea) felállított földjel, a falu végén, a Werle-
re-nek nevezett helyen (locus) kereszttel jelölt és földjellel körülvett erdei körte-
fa; kereszttel jelölt tul és erdei körtefák, út, kis hegyen (monticulus) földjellel
jelölt gymulchyn cserje (dumus), ösvény, földjel, a papjukra (pro sacerdote) ré-
gebben hagyott föld (terra deputata), nagy út, kereszttel jelölt erdei körtefa, kis
út, híd, földjel, Blason nevű folyó, kereszttel jelölt byk fa, Endre fiainak határai,
Mechenche folyó, malomhely, földjel, tul fa, földjel a nagy úton, Zuhodol, a
Zuhodol caput-ja, földjel, raquicye bokor, árok (fossatum), földjellel körülvett
mogyoróbokor (dumus avellanarum), kereszttel jelölt twl fa, planitia seu Kauen
felé kereszttel jelölt erdei körtefáig, az úton kereszttel jelölt gertyan fa, földjelnél
másik út, árok (fossatum), halastó, kereszttel jelölt cseresznyefa, nagy erdőnél
kereszttel jelölt twl fa. A határokkal megjelölt (inclusa) föld a Topolcha folyóig
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Bálinté és fiaié. A másik része pedig a jobbágyokkal Miklóshoz és Péterhez ke-
rül. Az erdőt közös használatban hagyják. Erről a felek kérésére pecsétjükkel
megerősített oklevelet adnak ki. D. et actum in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1353.

Á.: 1. Csázmai kápt., 1374. júl. 12. > ua., 1374. szept. 8. Dl. 30 658. (Erdélyi
országos kormányhatósági lt. GYKOL. Centurie N/65.)
2. Csázmai kápt., 1374. júl. 12. > ua., 1374. szept. 8. SNA. Gyulay cs. lt. 17.
(Df. 274 387.)
3. Csázmai kápt., 1374. júl. 12. > ua., 1374. szept. 8. > gyulafehérvári kápt.,
1787. jan. 22. Dl. 30 658. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL.
Centurie N/65.)

Megj.: Á. 2. 18. sz.-i Má.
K.: AO. VI. 2–4. (2. szám) (Á. 1. alapján).

9. 1353. jan. 6.

A nyitrai káp. emlékezetül adja, hogy Rouou-i Rouou (dict.) Pál fiai: Já-
nos és László előttük személyesen a következő bevallást tették: a Dudwagh fo-
lyón, Kereztur faluban lévő kétkerekű malmukat minden részével együtt [1353.]
jan. 6-tól (a presente fe. Epiph d.) két évre (infra tertia eiusdem fe. revolutionem
videlicet per duos annos integros) Tamás fia Mihálynak, Kereztur-i villicusnak
10 talentum dénárért elzálogosították. A két év leteltével Pál fiai v. fr.-eik v. ro-
konaik a zálogösszegért szabadon visszaválthatják a malmot. D. in fe. Epiph. d.
antedicto, a. d. 1353.

E.: Horváth cs. palocsai lt. Magángyűjtemény, Szlovákia. (Df. 283 050.)

10. 1353. jan. 6.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük személyesen Szepes m.-i Sygra-i Hermann fia Mihály és bemutatta a
kápt. 1315. jún. 18-án kelt (l. Anjou-oklt. IV. 103. szám) zárt, feltört pecsétű ok-
levelét (littere clause in sigillo suo fracture) és kérte, hogy meggyőződve annak
valódiságáról nyissák fel, majd írják át és erősítsék meg számára. A kápt. a ké-
résnek eleget téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti. D. in
fe. Epiph. d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 39 642. (Petróczy cs. lt. AS. 18.) Hártya, hátlapján természetes színű,
kerek, rányomott pecsét.

R.: Petróczy 30. (61. szám).
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11. 1353. jan. 7.

A nyitrai kápt. emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrészről
Kystopulchan-i Gyula fia Gergely mr., a maga, valamint fr.-e: Miklós nevében,
akinek a terhét magára vállalta, másrészről pedig András fr., a Gron melletti Szt.
Benedek-monostor prépostja megbízólevéllel képviselve Seffridus fr.-t, az apátot
és a konv.-t és egybehangzóan kijelentették, hogy közöttük az apát és a konv.
Thazar ~ Thezer, valamint Gergely és Miklós mr.-ek Molonyan birtokainak ha-
tárai miatt pereskedés volt, de hogy megszűnjenek közöttük az ellentétek, a kö-
vetkező hat határjelet állították fel a birtokok között: két határjel a Sithua folyó
mellett egy réten, két másik határjel Molonyan falu gabonaraktárai mögött (retro
orrea), a maradék két határjel a Verebel-ről Morouch faluba vezető nagy út kö-
zelében. Minderről a kápt. a feleknek függőpecsétjével megerősített és chirog-
raphált oklevelet ad ki. D. in 2. die fe. Ephyp. d., a. eiusdem 1353. A.

E.: 1. Dl. 4327. (MKA. NRA. 165/30). Hártya. Sérült, a plica bal harmada hi-
ányzik. Alsó szélén a BC betűk felső fele látható. Vörös sodraton függő,
természetes színű, kerek, ép pecsét.
2. Dl. 4327. (MKA. NRA. 165/30). Hártya. Felső szélén az ABC betűk alsó
fele, alsó szélén az ABC betűk felső fele látható. Hátlapján más középkori
kéztől (Super possessione Thazar.), valamint későbbi kéztől származó tárgy-
megjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások.
3. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 4/6/1. (Df. 235 889.)
Felső felén az ABC betűk alsó fele látható. C iniciálé. (Str. IV. 89. alapján:
vörös sodraton a nyitrai kápt. sérült kisebb pecsétje.) Hátlapján más közép-
kori kézzel tárgymegjelölések (1.: Littere metales super possesione Thazar.
2.: Abbatis sancti Benedicti de iuxta Gron.).

Á.: 1. Bars m., 1658. máj. 9. Dl. 24 475. (MKA. NRA. 116/28.) 11–13. p. (6–7
fotó).
2. Bars m., 1658. máj. 9. Dl. 24 475. (MKA. NRA. 116/28.) 9–10. p. (39–
40. fotó).

Má.: 1. Dl. 4327. (MKA. NRA. 165/30.) (18. sz.-i).
2. Dl. 4327. (MKA. NRA. 165/30.) (18. sz.-i).
3. Dl. 4327. (MKA. NRA. 165/30.) (18. sz.-i).
4. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40/12/13. (Df.
237 188.) (Szövege romlott, 18. sz.-i.)

K.: AO. VI. 5. (3. szám) (kihagyásokkal, Dl. 4327. alapján); Str. IV. 88. (57.
szám) (Df. 237 188. alapján) és Str. IV. 89. (58. szám) (Df. 235 889. alap-
ján).
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12. 1353. jan. 7. Sáros

János mr., István herceg sárosi bírájának, Donch fia Miklós mr.-nek alis-
pánja emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően jan. 7-én (f. II.
prox. p. fe. Epiph. d.) Sumus-i Iuanka fia Jánosnak János fia Péter mr. ellenében
be kellett mutatnia a közte és Iuanka özvegye és lánya: Klára közötti, a hitbér és
a leánynegyed ügyében tett megegyezést tartalmazó oklevelet. A terminuson Kis
(Parvus) Donch jelent meg Iuanka fia János nevében a Jazou-i konv. megbízóle-
velével és bemutatta a konv. oklevelét, mely szerint Iuanka özvegyének nevében
fr.-e: György jelent meg a konv. előtt megbízólevéllel és Iuanka fia Jánossal
megegyezett a hitbér ügyében. Mivel Klára nevét nem említi az oklevél, ezért
azzal Péter nem elégedett meg (nolebat contentari) és igazságot kért az alispán-
tól, aki a pert a jelen lévő nemesek csekély száma miatt (propter nostri paucitate)
elhalasztja jelen oklevél kiadásának 15. napjára. Mivel János nem mutatott be
olyan oklevelet, mely a Klárával való megegyezését tartalmazná, ezért őt 3 M.
bírságban elmarasztalja, melyet a következő alkalommal kell megfizetnie. D. in
Sarus, die prenotata, a. d. 1353.

E.: Dl. 4326. (MKA. NRA. 1537/61.) Papír. Hátlapján külzet (Super diffinitione
cause et solutione iudicii pro Iohanne filio Iuanka contra magistrum Petrum
filium Iohannis ad [q]uindenas datarum presentium prorogatoria.), későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és természetes színű zárópe-
csét kis darabkái.

K.: F. IX/2. 297–298. (143. szám).

13. 1353. jan. 8. Avignon

[VI.] Ince pápa a Mo.-ra (U) küldött Galancium-i Raymundus-nak, testőr-
ének (serviens armorum) és familiaris-ának oltalomlevelet (salvus conductus)
ad. D. Avinione, VI. Id. Ian., pápasága első évében. [1353.]

E.: —
K.: Gasnault I. 12. (25. szám) (V 235. f. 2. V. 244A. f. 124. ep. 345. alapján).

14. 1353. jan. 8. Avignon

[VI.] Ince pápa meghagyja a spoletoi püspöknek, a beneventói főesp.-nek
és az avignoni officialis-nak, hogy a Mo.-ra küldött Galancium-i Raymundus
pápai testőrnek (serviens armorum) minden napra 2 arany ft. zsoldot adjanak. D.
Avinione, VI. Id. Ian., pápasága első évében. [1353.]

E.: —
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K.: Gasnault I. 12–13. (26. szám) (V 235. f. 3. V. 244A. f. 124. ep. 345. alap-
ján).

15. 1353. jan. 8.

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je emlékezetül
adja, hogy a király korábbi oklevelének megfelelően Nagmihal (~ hátlap: Nog-
mihal)-i Jakou (~ hátlap: Jako) fia László és Tyba-i Lőrinc fia László között jan.
8-án (in oct. die[i] Strennarum) a konv. színe előtt a felek által odahívott 3-3 fo-
gott bírának döntést kell hoznia. A kijelölt időponton Nagmihal-i László famu-
lus-a és procurator-a: Lőrinc ura nevében procurator-i auctoritas-sal elmondta,
hogy Lőrinc fia László urának Kamanya birtokára hatalmaskodva rátört, onnan
Jakym nevű jobbágyának köpenyét (pallium) elvitte. Lőrinc fia László pedig eb-
ben ártatlannak vallotta magát. A felek által odahívott három-három fogott bíró
pedig úgy döntött, hogy Lőrinc fia Lászlónak jan. 14-én (2. die oct. fe. Epiph. d.)
harmadmagával esküt kell tennie a konv. előtt. D. in termino prenotato., a. d.
1353.

E.: Dl. 85 299. (Sztáray cs. lt. 85.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Ladislao de
Tyba contra Ladislaum filium Jako de Nogmihal super iuramento tertio se
nobilibus se incluso secundo die festi octavarum Epiphanie Domini.) és zá-
rópecsétre utaló vágások.

K.: Sztáray I. 232. (131. szám).

16. 1353. jan. 10.

Az esztergomi kápt. emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfele-
lően Wezequin-i János fia Imre jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) a kápt. tanú-
ságtevőjének jelenlétében Wezequin birtokon [egy] ara[trum] földet (terra)
Desew fia Jánosnak iktattatni tartozott. A kápt. tanúságtevője: Jakab sacerdos
presbiter jelentése szerint a fenti időponton Imre az iktatást nem végeztette el. D.
3 die oct. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 77 042. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/378.) Papír, restaurált. Több helyen
foltos, hiányos. Hátlapján külzet (Pro Iohanne filio Desew contra Emericum
filium Iohannis de [Weze]quin super non statutione [...] in terris [....] exhi-
bitoria.). K. szerint zárópecsét töredékeivel.

K.: Z. II. 496. (371. szám).
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17. 1353. jan. 13. Avignon

[VI.] Ince pápa Lajos királyt (Si) és [I.] Johanna királynőt (Si) emlékezte-
ti, hogy az [I.] Lajos királlyal (U) VI. Kelemen pápa közbenjárására megkötötött
és nyílt, apostoli levelébe foglalt megegyezés (concordia) értelmében minden
alattvalójuknak, akik velük szembefordulva [I.] Lajoshoz csatlakoztak, megbo-
csátanak és lefoglalt javaikat visszaadják. A pápa úgy értesült, hogy Bella-
farium-i Geraldus domicellus-nak a Calabria-ban lévő várait és házait (castra et
casalia), melyeket őseihez hasonlóan az uralkodótól feudum-ként bírt, még nem
adták vissza, hanem azokat az ország hatalmasainak (magnatibus et potentibus)
adták. Ezért a pápa meghagyja Lajos királynak és [I.] Johanna királynőnek, hogy
a lefoglalt birtokokat adják vissza. D. Avinione, Id. Ian., pápasága első évében.
[1353.]

E.: —
K.: Gasnault I. 18. (54. szám).
R.: Áldásy 58. (87. szám).

18. 1353. jan. 13.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük József fia Chykou ~ Chykow és Márk fia Miklós, Gwmer-i Miklós fia
János és Jakab fiainak: Miklósnak és Jánosnak famulus-ai, Miklós nádor (H) és a
kunok bírájának megbízólevelével képviselve uraikat és elmondták, hogy János,
Miklós és a másik János [IV.] Béla király (H), kettős, autentikus függőpecsétjé-
vel megerősített, Chethne birtok adományozásáról szóló privilégiumát, továbbá
a különböző hiteleshelyek és jogszolgálatók (loci testimoniales et iusticiarii) ál-
tal ugyanarról a birtokról kiadott okleveleket a birtok és saját jogaik megőrzése,
a birtok határainak megmutatása és Cassan (dict.) János fiai: Márk, Stanizlaus és
István jogának (iustitia) megőrzése végett, amikor alkalmas lesz és a szükség
úgy kívánja, az ország bármely jogszolgáltatója előtt eredetiben be fogják mu-
tatni Cassan (dict.) János fiai érdekében, ahányszor csak szükséges lesz. Minder-
re Chykow és Márk fia Miklós megbízólevelük erejével kötelezik uraikat a kápt.
előtt. D. in oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 74 817. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 42.) Hártya. Hátlapján természetes
színű, kerek, rányomott pecsét töredékei.

R.: Máriássy 32. (73. szám).
Megj.: A szövegben feltehetően IV. Béla király 1264. júl. 23-án kelt oklevelét

(l. Reg Arp. 1407. szám) említik. (Dl. 74 806., Márissáy cs. márkusfalvi lt.
29.)
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19. 1353. jan. 13. Körös

Mihály fia: Péter, István egész Sclauonia és Ho. bánjának vicebánja és
körösi c. emlékezetül adja, hogy Heydich fia: Bálintot Péter fia: László mr., a
Riuche-i c. viceofficialis-a 12 M.-ban elmarasztalta Hranizlaus fia: Kelemennel
szemben. Mivel Bálint neki, valamint Kelemennek is eleget tett, ezért őt a vice-
bán és Kelemen is nyugtatja. D. in Crisio, in oct. Epiph. d., a. d. 1353.

E.: HDA. Acta Paulinorum. Garig 1/39. (Dl. 35 202.) Papír, nehezen olvasható.
Hátlapjára nyomott pecsét töredékeivel.

K.: Smič. XII. 145–146. (103. szám).

20. 1353. jan. 14. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy előtte Peteuch fia Mihály mr. személyesen és
László fia Antal (ua. Peteuch fiai: György és Péter, továbbá Ferych-i János fia
Jakab nevében István herceg megbízólevelével) tiltakoztak, mivel Peteuch fiai-
nak és Jakabnak Györggyel, István herceg notarius-ával egymás közötti perük-
ben fogott bírák ítéletének kellett volna magukat alávetniük jan. 13-án (in oct. fe.
Epiph. d.) Budán, azonban György nem jelent meg, sem emberét (homo), sem
megbízottját (procurator) nem küldte el, pedig Peteuch fia Mihály és Antal egész
nap várták. D. Bude, in crastino die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 198. (Múz. Ta. Berthóthy 45.) Papír. Hátlapján külzet (Pro filiis Pe-
teuch ac Iacobo filio Iohannis contra magistrum Georgium notarium domini
Stephani ducis protestatoria.), továbbá természetes színű, kerek zárópecsét
töredékei.

K.: F. IX/2. 269. (133. szám).

21. 1353. jan. 15.

A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H) és a
kunok bírájának, hogy nekik eljuttatott oklevelének megfelelően Bod fia Donch
nádori emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: János fr.-t, akik visszatérve a kö-
vetkezőket jelentették: jan. 3-án (3. die diei Strennarum) és a szükséges további
napokon kiszálltak Leztemer birtok felére, mely Illés fia Jánosé volt és János fia
Gál, Chegze fia Demeter, valamint Bethlen-i Márton fia Mihály jelenlétében azt
két részre felosztották és a Dé-i felét János fia Gálnak, a másikat pedig Chegze
fia Demeternek és Márton fia Mihálynak iktatták ellentmondás nélkül. A két fe-
let elválasztó határok: nagy út, Chergetekpatak folyó, Egres folyó, Kendurzegh
sarok (angulus), Laborch folyó, út, Laborch folyó. D. 3. die oct. Epiph. d., a.
eiusdem 1353.
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Á.: a 74. számú oklevélben.

22. 1353. jan. 15. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy az előtte meg-
jelent Kystopolchan-i Gyula fia Gergely mr. elmondta, hogy 11 M.-t kellett vol-
na kapnia a nádor ítélete és korábbi oklevele értelmében Seffrydus fr. apáttól és
Gron melletti Szt. Benedek-monostor konv.-jétől, de a nyitrai kápt. előtt jan.
8-án (in oct. diei Strennarum) 11-ed magával (undecimo se nobilibus), nemes es-
kütársaival esküt tett arra, hogy ezt nem kapta meg. Azonban a nádor és a
tárnokmr. okleveleivel megidéztetve a másik felet megkapta az összeget és a
maga részéről nyugtatja az apátot és a konv.-et. Az apát és a konv. nevében a
nádornak, mint bírónak az összeg kilencedik és tizedik részéből járó rész fejében
(nobis, vero utpoti iudici, de nona et decima parte pecunie premisse) András fr. 1
M.-t fizetett, ezért a nádor is nyugtatja az apátot és a konv.-et. D. Bude, 8. die
termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4328. (MKA. NRA. 68/22.) Papír. Hátlapján természetes színű, kerek
pecsét majdnem teljesen ép lenyomata.

K.: AO. VI. 6. (4. szám).

23. 1353. jan. 15. Buda

Tamás c. országbíró 1353. jan. 15-én, Budán (Bude, 8. die oct. diei
Strennarum, a. d. 1353.) kelt oklevele szerint Nogkorong-i Simon fia Miklós
személyesen megjelent előtte, korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően jan.
8-án (oct. diei Strennarum) Nogmarton-i Lőrinc fia Nykul ellenében és bemutat-
ta a vasvári kápt. határjáró- és idéző oklevelét, miszerint amikor Simon fia Mik-
lós a királyi emberrel és a vasvári kápt. tanúságtevőjével [1352.] nov. 15-én (f.
V. prox. p. fe. B. Briccii conf.) Nogkorongh, Radozunch, Vrbascharewy és Ker-
cichech birtokokat a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben
bejárni, visszavenni és magának iktattatni akarta, Nyklynus ~ Nikulinus mr.
procurator-a, Pernar (dict.) Miklós ura személyében a birtokok Miklós részére
történő iktatásának ellentmondott. Az oklevél bemutatása után Nyklinus mr. he-
lyett a budai kápt. megbízólevelével Fábián kijelentette, hogy Nyklinus mr. a
birtokokról oklevéllel rendelkezik, melyet az országbíró által erre adandó idő-
ponton kész bemutatni. Tamás országbíró úgy határozott, hogy Nyklinus mr.
mutassa be a birtokokról rendelkezésére álló okleveleit febr. 27-én (in die medii
Quadr., f. sc. IV.), Simon fia Miklóssal szemben, aki szintén bemutatja saját ok-
leveleit, melyeket megnézve az országbíró igazságot tud tenni a felek között.

Tá: Szécsi Miklós országbíró, 1355. okt. 13. Dl. 94 079. (Festetics cs. lt. Sallér
cs. 35. 1.)
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24. 1353. jan. 17. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) király országbírája és Turuch m.
honorbirtokosa a fehérvári kápt.-nak. Balázs mr., budai főesp. a veszprémi kápt.
nevében és megbízólevelével korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően meg-
jelent előtte jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) és Kouachy-i Beke ellenében el-
mondta, hogy amikor a kápt. 1344. jún. 25-én (2. die fe. Nat. B. Iohannis Bapt.,
a. d. 1344.) a királyi emberrel és a tihanyi konv. tanúbizonyságával a Veszprém
m.-i Beychen birtokot a törvényesen összehívott szomszédok és határosok jelen-
létében visszafoglalni és iktattatni akarta, Beke ellentmondott. Beke azt mondta,
hogy ő Veszprém m.-ben nem tud Beychen nevű birtokról, de ha a veszprémi
kápt. ilyet talál, akkor azt magának iktattathatja. Mivel birtok visszafoglalásához
és iktatásához a királyi ember és a kápt.-i tanúságtevő kiküldése szükséges, ezért
az országbíró felkéri a fehérvári kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőit a felek ré-
szére, akiknek a jelenlétében Wrs-i Mihály fia Miklós v. uo. való Mixe (?) fia
Pál v. Chatar-i (?) László (a kápt. részére küldött), illetve [...] fia János v. Imre
fia [...] v. [...] való Iwan fia Miklós (Beke részére küldött) királyi emberek ki-
szállnak arra a birtokra v. birtokrészre, amelyet a kápt. Veszprém m. területén
Beychen néven megjelöl és a törvényesen összehívott szomszédok és határosok,
továbbá a felek v. megbízottjaik jelenlétében azt márc. 6-án (in oct. diei medii
Quadr.) a kápt. részére visszaveszik és iktatják, az esetleges ellentmondókat pe-
dig megidézik a király jelenléte elé máj. 8-ra (ad quind. fe. B. Georgii mart.) és
az esetleges vitás földrészt határolják el és királyi mértékkel megmérve becsül-
jék fel. A kápt. minderről a királynak tegyen jelentést. D. Bude, 5. die termini
pr[enotati], a. d. 1353.

Á.: a 236. számú oklevélben.
R.: Veszp. Reg. 179. (445. szám).

25. 1353. jan. 17. (?) Vasvár

Lous-i Jakab fia [...] Vasvár m. alispánja és a szb.-k a vasvári kápt.-nak.
Jelentette nekik Anch-i [...... .....], hogy Zenthbeneduk-i Péter fiai: Bertalan és
Jakab mr.-ek bizonyos Vizak és Iuanch birtokon fekvő, Miklós fia Gergelyhez
tartozó birtokrészek hasznát szedik. Ezért felkérik a kápt.-t, hogy küldjék ki ta-
núbizonyságukat, akinek a jelenlétében Wreh[-i] [.......] v. Chan-i Miklós fia
Tamás eltiltja Péter fiait a birtok hasznainak jogtalan szedésétől az ország törvé-
nyének megfelelően (lege regni requirente) és erről a kápt. tegyen jelentést. D. in
Castro Ferreo, f. V. prox. p. oct. [....... 135]3.

Á.: az 59. számú oklevélben.
Megj.: Az oklevél valószínű kelte 1353. jan. 17. A keltezésből világosan látszik,

hogy egy csütörtöki napról, azaz feria quinta-ról van szó, mely egy ünnep
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nyolcada után következett. 1353 jan.-ban 2., 10. és 17. esett csütörtökre. A
januárban kelt okleveleknél gyakori a Vízkereszt ünnepéhez való datálás,
ami a vonatkozó évben jan. 6-án volt, ennek nyolcada jan. 13. Az ez utáni
csütörtök pedig pontosan jan. 17-ét adja az oklevél dátumául.

26. 1353. jan. 18. Avignon

[VI.] Ince pápa Montilium-i Péter zágrábi kanonoknak. VI. Kelemen pápa
Guillermus, a Cosmedin-i Szűz Mária-egyház bíboros diakónusa felé kegyet
akarván gyakorolni az esztergomi egyház megüresedő kanonokságát, prebendá-
ját és prépostságát neki rezerválta, azzal a VI. Kelemen pápa oklevelében is ol-
vasható kikötéssel, hogy amikor elfoglalja, a zágrábi egyházban tartott kanonok-
ságról és prebendáról le kell mondania. Miután Guillermus elfoglalta a neki re-
zervált javadalmat, a megüresedő zágrábi kanonokságról való rendelkezést VI.
Kelemen pápa magának tartotta fenn. VI. Kelemen Péternek rezerválta a zágrábi
egyház megüresedett kanonokságát és prebendáját a kanonoki jog teljességével,
valamint minden jogával és tartozékával együtt [1352.] máj. 3-án (V. Non. Maii,
pontificatus sui anno 10.), érdemeiért és az említett Guillermus (akinek Péter a
familiáris-a) kérésére. VI. Kelemen érvénytelennek tekintette, ha bárki bármi-
lyen jogkörrel a fentiekkel ellentétesen rendelkezett és ez érvényes volt a zágrábi
egyház statutum-ai és szokásai ellenére, illetve annak ellenére, hogy ha valaki
pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezett a javadalomról, v. ha a pápa előzőleg
megengedte a zágrábi püspöknek és kápt.-nak, hogy a fentiekben senki elfoga-
dására nem kötelezhetőek. VI. Kelemen pápa oklevele szerint, ha Péter szemé-
lyesen nem tudott jelen lenni a zágrábi kápt. statutum-ainak és szokásainak
megőrzéséről szóló eskü letételén, akkor azt távollétében procurator-a is letehet-
te, ő pedig majd akkor, ha ott lesz. VI. Kelemen azt is megengedte, hogy a pécsi
egyházban bírt kanonokságát és prebendáját és a Dymisium-i Szt. Margit-egy-
házban (veszprémi egyházm.) bírt kanonokságát és cantorságát megtartsa. VI.
Kelemen halála miatt azonban a fentiekről nem állítottak ki bullát, azért VI. Ince
jelen oklevelével elrendeli, hogy mindezek 1352. máj. 3-tól legyenek érvénye-
sek. D. Avinione, XV. Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121/140v–141r. (Df. 289 417.)
K.: Vespr. II. 156. (179. szám).
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Tkalčic, Mon. civ. Zagr. I 205. (227. szám) (latin).
Eml.: Reg. Suppl. II. 261. szám (2. jegyzet).

27. [1353. jan. 18. Avignon]

[VI.] Ince pápa a pécsi püspököt, a csázmai prépostot (zágrábi egyházm.)
és a Guerche-i főesp.-t (zágrábi egyházm.) utasítja, hogy Montilium-i Pétert v.
procurator-át a zágrábi egyház kanonokságába minden joggal és tartozékkal ve-
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zessék be, abban mindenkivel szemben védelmezzék meg, biztosítsanak neki a
kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a javadalom jövedelméből és jogaiból
részeltessék. D. ut supra. [D. Avinione, XV. Kal. Febr., pápasága első évében.
[1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121/141r. (Df. 289 417.)

28. 1353. jan. 18. Avignon

[VI.] Ince pápa Zemlin-i Marcellus [fia] Ferencnek. Elődje, VI. Kelemen
pápa a győri egyház kanonokságát, prebendáját és lectorságát (lectoratus seu
scolastria) Ferencnek rezerválta [1349.] aug. 12-én (II. Id. Aug. pontificatus sui
a. 8.), de azokat Mátyás tartotta [1351.] dec. 6-án (VIII. Id. Dec., pontficatus
predicti a. 10.) bekövetkezett haláláig, ami után a pápa az azokkal való rendelke-
zés jogát magának tartotta fenn. Az ekkor üressé vált kanonokságot, prebendát
és lectorságot VI. Kelemen [1352.] nov. 2-án (III. Nov. pontificatus a. 11.) Fe-
rencnek adományozta. VI. Kelemen érvénytelennek tekintette, ha bárki bármi-
lyen jogkörrel a fentiekkel ellentétesen rendelkezett és ez érvényes volt a győri
egyház statutum-ai és szokásai ellenére, illetve annak ellenére, hogy ha valaki
pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezett a javadalomról, v. ha a pápa előzőleg
megengedte a győri püspöknek és kápt.-nak, hogy a fentiekben senki elfogadásá-
ra nem kötelezhetőek. VI. Kelemen pápa oklevele szerint, ha Ferenc személye-
sen nem tudott jelen lenni a győri egyház statutum-ainak és szokásainak megőr-
zéséről szóló eskü letételén, akkor azt távollétében procurator-a is letehette, ő
pedig majd akkor, ha ott lesz. VI. Kelemen halála miatt azonban a fentiekről
nem állítottak ki bullát, azért VI. Ince jelen oklevelével elrendeli, hogy ezek
elődje akaratának megfelelően 1352. nov. 2-től legyenek érvényesek. D.
Avinione, XV. Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121/314v. (Df. 289 418.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 58. (88. szám).

29. [1353. jan. 18. Avignon]

[VI.] Ince pápa a zágrábi és a görci püspököknek és az avignoni
sacrista-nak meghagyja, hogy Zemlin-i Ferencet v. procurator-át a [győri] egy-
ház kanonokságába, prebendájába és lectorságába (lectoratus seu scolastria)
minden joggal és tartozékkal vezessék be, abban mindenkivel szemben védel-
mezzék meg, biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a
javadalom jövedelméből és jogaiból részeltessék. D. ut supra. [D. Avinione, XV.
Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121/315r. (Df. 289 418.)
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R.: Áldásy 58. (88. szám).

30. 1353. jan. 18. Avignon

[VI.] Ince pápa Lencha-i Miklósnak a nyitrai egyházban kanonokságot és
kántorságot (cantoria) rezervál. D. Avinione, XV. Kal. Febr., pápasága első évé-
ben. [1353.]
R.: Theiner II. 6. (12. szám).

31. 1353. jan. 18.

A győri kápt. emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Péter, a Szt. Bene-
dek-rend fr.-e, Vilmos pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) apát procurator-a és
sáfárja (celerarius) és bemutatta Erzsébet királyné (H) 1350. júl. 18-án kelt okle-
velét (l. Anjou-oklt. XXXIV. 537. szám) és azt kérte, hogy a kápt. azt írja át és
erősítse meg, mely kérésnek a kápt. eleget tesz. D. f. VI. prox. an. quind. fe.
Epiph. d., a. eiusdem 1353.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 412. és 21X. (Df. 207 218.) Hártya. (?) Hátlap-
ján későbbi kezekkel írott tárgymegjelölés és latin nyelvű tartalmi kivonat,
továbbá rányomott pecsétre utaló szalag.

K.: P. II. 407–408. (140. szám).

32. 1353. jan. 18.

Márton fia Péter Vyhel-i bíró, Tivadar (Tyuodorus) fia László, Benedek
fia István esküdtek és minden hospes emlékezetül adja, hogy Péter fia Balázs
megjelent előttük személyesen és elmondta, hogy azt a 6 iugerum-nyi szántóföl-
det, melyet Ogman-tól és fiaitól: Domonkostól és Bálinttól vásárolt 2 és fél
M.-ért és mely Ke-ről Egyed fia László, Ny-ról Kos György, Dé-ről János pap
(sacerdos) fr.-e: Petow földje mellett fekszik, a Szt. Egyed apát és hitval-
ló-egyháznak adja a maga és szülei lelki üdvéért minden tartozékával együtt,
kikötve, hogy a fr.-ek azt soha nem adhatják el. Az adományozáshoz Ogman és
fiai hozzájárultak. Petow, János pap germanus-a, Petow fiai: János és Miklós a
város hatósága előtt személyesen elmondták, hogy az említett négy iugerum-nyi
földjüket a Szt. Egyed-egyháznak adták, fél ferto-ért, a pénzt Balázs fizette meg
a fr.-ek helyett. Ha a birtokokkal kapcsolatban a fr.-eket valaki perbe vonná, ak-
kor patvarkodásban marasztaltasson el. Erről pecsétjükkel megerősített nyílt ok-
levelet adnak ki. D. f. VI. prox. an. fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d.
1353.
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E.: Dl. 4329. (MKA. Acta Paulinorum, ÚJHELY 4/4.) Hártya. Hátlapján más
középkori kézzel írott tárgymegjelölés (Super quasdam terras arabiles in
iugera quatuor. Anno Mo CCCo LIIIo.), megjegyzés (Fratrum heremitarum
pertinuit ad Vyhel.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat és rá-
nyomott pecsétre utaló hártyaszalag.

K.: AO. VI. 7–8. (6. szám).
R.: BLÉ. 5 (1985) 693. (14. szám).

33. 1353. jan. 19. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelkiekben általános helyettese
(vicarius generalis) emlékezetül adja, hogy azt a pert, amelyet Kemyn lánya:
Klára nemes asszony (aki helyett Henrik fia János jelent meg Kozma, szentgyör-
gyi sacerdos megbízólevelével) viselt Enok fia Donch ellen (aki helyett Lőrinc
fia Balázs jelent meg János, az Wyuar-i egyház rector-ának és László prépost
albírájának megbízólevelével), Miklós pap (sacerdos), a Kassa-i egyház rector-á-
nak idézőlevele értelmében jan. 15-én (in quind. diei Strennarum) a színe előtt,
elhalasztotta máj. 8-ra (ad quind. fe. B. Georgii mart.) végső válaszadásra (ad
peremtoriam responsionem), mivel Henrik fia János, az asszony procurator-a
elmondta, hogy az asszony előterjesztése a neki hitbérként és jegyajándékként
átadott birtokrész elpusztítására vonatkozik (actionem prelibate domine in facto
desolationis possessionarie portionis eidem domine pro dote et rebus parafernali-
bus date declarabat) és Balázs, Donch procurator-a kijelentette, hogy Donch
ilyen súlyos ügyben fr.-ei és rokonai tanácsa nélkül nem felelhet. D. Agrie, 5.
die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: 1. Dl. 60 269. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 12.) Papír. Hátlapján külzet
(Pro domina Clara filia Kemyn contra Donch filium Enok ad quindenas festi
beati Georgii martiris prorogatoria.) és mandorla alakú, természetes színű
zárópecsét töredékei.
2. Dl. 60 270. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 128.) Papír. Hátlapján külzet
(Pro Donch filio Enok contra dominam Claram filiam Kemyn ad quindenas
festi beati Georgii martiris proxime venturas prorogatoria.) és mandorla
alakú, természetes színű zárópecsét.

K.: AO. VI. 6–7. (5. szám).
R.: SZR. 129. (1178. szám).

34. 1353. jan. 19. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy Cytnyk ~
Chytnik ~ Chytnuk ~ Chythnyk ~ Chitnyk-i Benedek fia Miklós mr. és Batyz fia
Miklós fiai: Jakab és János mr.-ek között Berzete ~ Berzewte és Karaznyahorka
várak (castrum), valamint a hozzájuk tartozó Berzete ~ Berzethe, Zalochhaza,
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Kewres ~ Keurus, Rokwncha ~ Rokuncha, Rudna, Pachapataka és Hozzweth ~
Hozzywreth nevű birtokok miatt, valamint egyrészről Batyz fia Miklós fiai: Ja-
kab és János mr.-ek és másrészről Benedek fiai: János és Péter, Bwbek ~ Bubek
(dict.) Domonkos fiai: István, György és Domonkos prépost, továbbá Márk fia
István fiai: Márk, Kelemen, István és Miklós között a fenti várak és birtokok
szavatolása miatt (ratione expeditorie cautionis eorundem castrorum ac posses-
sionum) hosszú ideje folyó pereskedés volt, amit a főpapok, bárók és nemesek
bíráskodásával [1352.] márc. 21-én (in oct. diei medii Quadr., cuius altera
proxime est ventura revolutio annualis) zártak le a nádor oklevelének megfelelő-
en. Ekkor megjelent az országbíró, a főpapok és a bárók színe előtt egyrészről
Chytnik-i Detre fia Benedek fia Miklós mr., Bwbek (dict.) Domonkos fiai: Ist-
ván, György és Domonkos prépost személyesen a maguk nevében, valamint
fr.-ük: Miklós nevében a nádor megbízólevelével, másrészről Batyz fia Miklós
fia János mr., ue. Batyz fia Miklós fia Jakab fia Miklós mr. személyesen, továb-
bá Márk fia István fiai: Márk és Miklós szintén személyesen a maguk nevében –
őket Miklós fia János mr. és Jakab fia Miklós mr. fr.-eikkel együtt tartoztak oda-
állítani szavatosul a nádor bírói meghagyása szerint –, valamint ugyanők fr.
carnalis-aik: ua. István fiai: Kelemen és István helyett a szepesi kápt. megbízó-
levelével és a következőkben egyeztek meg: Benedek fia Miklós mr., Bwbek
(dict.) Domonkos fiai: István, György, Domonkos prépost és Miklós átadják
Batyz fia Miklós fia János mr.-nek, ue. Batyz fia Miklós fia Jakab fia Miklósnak
és Márk fia István fiainak, továbbá örököseiknek örökös birtoklásra és vissza-
vonhatatlanul Berzewthe várat, a vár alatt elhelyezkedő Berzethe falut, valamint
Rudna és Kewres falvakat tartozékaikkal együtt, ahogyan a három faluban lakó
népek eddig használták, valamint a Gwbnuch [?] közelében fekvő Parys birtokot
a [IV.] Béla király bullával ellátott privilégiumában (in privilegio bullato) emlí-
tett határokkal, maguknak és örököseiknek azokban semmi jogot v. tulajdont
fenn nem tartva. Cserében Batyz fia Miklós fia János, Jakab fia Miklós és Márk
fia István fiai átadják Karaznyahorka várat, a vár alatt lévő Karaznyahorka falu-
val és Zalochhaza, Zenegetw (alio nomine Rokuncha), Huzzywrech, Pachapata-
ka és másik Pachapataka falvakat és birtokokat (possessio sew villa) minden tar-
tozékukkal és haszonvételükkel együtt Benedek fia Miklós mr.-nek és Bwbek
(dict.) Domonkos fiainak és örököseiknek örökös birtoklásra, ahogyan [IV.] Bé-
la király aranybullával megerősített oklevele értelmében hozzájuk tartozik. A
felek kikötötték, hogy ők és örököseik a birtokokkal kapcsolatban egymást
fr.-eikkel, rokonaikkal és nemzetségtársaikkal szemben (ab omnibus fratribus,
propinquis, generationibus et proximis eorum) tartoznak megvédelmezni saját
költségükön és fáradságukon. A felek az egymás ellen kiadott okleveleiket a má-
sik féllel szemben érvénytelenítik, ugyanakkor mások ellen azok érvényét meg-
hagyják. Mivel [IV.] Béla király aranybullával megerősített privilégiumában
Berzete birtok, mely minden más birtokuk között az első (inter alias eorum
possessiones principalior existeret), a többi birtokkal együtt közös határok alatt
szerepel, ezért azt másokkal szemben teljes érvényűnek ismerik el. Mivel azon-



40

ban Berzete vár és a hozzá tartozó birtokok Batyz fia Miklós fia János, Jakab fia
Miklós és Márk fia István fiai birtokába kerültek, ezért velük szemben a privilé-
gium érvényét veszti. Amikor a királyi ember az egri kápt. tanúságtevőinek je-
lenlétében kiszáll a várak és a birtokok iktatására, Batyz fia Miklós fia János mr.
hitére (iuxta suam humanitatem et fidem) megmutatja Berzete, Rudna és Kewres
birtokokat, ahogy az abban lakó népek a megegyezés idejéig használták, és ha
abba Benedek fia Miklós és Bwbek (dict.) Domonkos fiai beleegyeznek, akkor a
királyi ember János mutatása szerint felállítja a határokat és a birtokokat elvá-
lasztja Detre fia Benedek fia Miklós és Bwbek (dict.) Domonkos fiainak egyéb
birtokától és iktatja. Ha nem elégedettek a három birtok használati földjeinek
(terra usualis) János mr. által mutatott határaival, akkor Miklós fia Jánosnak a
szokásoknak megfelelően egyedül (solo se) kell letennie a földesküt (iurare su-
per terram), hogy a három falu népei úgy használták a földeket, ahogyan mutatta
és miután letette az esküt, tartoznak a határokat felállítani. A várak és a birtokok
iktatása idején Benedek fia Miklós és Bwbek (dict.) Domonkos fiai Parys birto-
kot a Zuronypataka folyóig átengedik Batyz fia Miklós fia Jánosnak, Jakab fia
Miklósnak és Márk fia István fiainak úgy, hogy az erdőkben és az irtásföldeken
(in silvis et terris extirpatis) – a köves földek (terra saxosa) kivételével, ahol
semmi sem terem – 30 királyi mértékkel mért iugerum-ot a saját birtokukból el-
különítenek. Ha a felek bármelyike a fentieket részben v. egészben nem fogadja
el és azt vissza akarja vonni v. ha nemzetségükkel és rokonaikkal (a suis gene-
rationis et proximis) szemben nem védelmezik meg, akkor a megegyezést meg-
tartó féllel szemben párbajban vesztesként marasztaltasson el. A megegyezés
létrejötte után Chythnyk-i Benedek fia János személyesen; fr. carnalis-a: Péter
nevében az egri kápt. megbízólevelével Terestinye-i György fia László;
Chitnyk-i László fiai: Miklós és László nevében a Jazou-i konv. megbízólevelé-
vel Ipolitus fia Kocha; Benedek fia Miklós fia Miklós, Bwbek (dict.) Domonkos
fia György mr. fia Imre, Batyz fia Miklós fia Jakab fia János személyesen a ná-
dor színe előtt megjelenve a megegyezést elfogadták és ők maguk személyesen,
valamint megbízottaik Batyz fia Miklós fia János mr.-nek, Jakab fiainak és Márk
fia István fiainak adják Berzete várat, valamint a Berzete, Rudna, Keurus és
Parys birtokokat örök birtoklásra és visszavonhatatlanul. Az egri kápt. más privi-
légiumából kiderült, hogy Benedek fiai: János és Péter mr.-ek a kápt. előtt
Berzete birtokot minden tartozékával együtt, ahogyan az [IV.] Béla bullával
megerősített oklevelében áll és különösen (specialiter) Karaznyahorka birtokot,
valamint a birtokokon álló várakat Miklósnak, Batyz fr.-ének, Batyz fia Miklós-
nak és Márk fia Istvánnak, valamint örököseiknek adták örökös birtoklásra. Miu-
tán a felek megtették a nádor előtt a fenti megegyezésről szóló bevallást, a nádor
a várak és a birtokok iktatására és határaik elválasztására mind a két fél részére
kiküldte Miklós fia Mihály Kezew-i nemest, akit a felek elfogadtak, az egri kápt.
tanúságtétele mellett [1352.] máj. 9-re (f. IV. prox. p. quind. fe. B. Georgii
mart.), a jelenést pedig az egri kápt. oklevelében a feleknek [1352.] jún. 3-ra (ad
oct. fe. Penth.) kellett megvinniük a nádornak. A terminuson a felek megvitték
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az egri kápt. jelentését a határokkal együtt, de a nádor a birtokok iktatását és a
határok elválasztását örök érvényre emelő privilégiumának kiállítását nagyobb
pecsétjének távolléte miatt (propter absentia maioris sigilli nostri) a felek egyet-
értésével elhalasztotta [1352.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.). A terminu-
son Kis (Parvus) Chyko és Sos (dict.) Miklós a nádor és az egri kápt. megbízó-
leveleivel uraik: János és Jakab fia Miklós mr.-ek nevében a nádor előtt a privi-
légium kiadása ellen tiltakoztak, mivel Kun (dict.) Miklós és Bwbek (dict.) Do-
monkos mr. fiai a várak és birtokok bejárását és határaiknak felállítását nem a
nádor egyezséglevelébe foglalt módon hajtották végre, nem tartották meg a
megegyezést és mindezek miatt a privilégium kiállításának ellentmondtak. A
nádor ezért az oklevél kiállítását [1352.] nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) halasz-
totta oly módon, hogy akkor a bárókkal és a nemesekkel eldönti, hogy mi le-
gyen, de erről a terminusról az ügyet a király okleveles parancsának megfelelően
[1353.] jan. 8-ra (ad presentes oct. diei Strennarum) halasztotta el. Ekkor a nádor
a bárókkal és nemesekkel törvényszéket ült és megjelent előttük Kis Chykou és
Sos (dict.) Miklós a nádor nyílt (patens) megbízóleveleivel Batyz fia Miklós fia
János, Jakab fia Miklós (azaz János fr. carnalis-a) nevében és miután bemutatták
a nádor egyezséglevelét (melynek értelmében azt a felet, amelyik a közöttük lét-
rejött megegyezést részben v. egészben nem tartja be, illetve nemzetségtársaival
szemben nem védelmezi meg, a másikkal szemben párbajban vesztesként kell
elmarasztalni), valamint a halasztó okleveleket a személyesen megjelent István
mr., György mr. és Domonkos, a Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja részére,
bemutatták az egri kápt. nádornak írott válaszlevelét is a fenti várak és birtokok
egyezség szerinti iktatásáról és határainak elválasztásáról.
Majd pedig bemutatták az egri kápt. másik, királynak írott oklevelét, mely sze-
rint 1352. máj. 30-án (sub a. d. 1352., f. IV. prox. p. fe. Penth.) Batyz fia Miklós
fia János, ue. Miklós fia Jakab fiai: Miklós és János és Márk fia István nevében a
királynak elmondták, hogy amikor ők a királyi emberrel és kápt. tanúságtevőjé-
vel a nádor korábbi ítéletlevelének megfelelően Chythnuk-i Benedek fia Miklós-
sal és Bwbek (dict.) Domonkos fiaival bizonyos várak és birtokok osztályát, ik-
tatását és bejárását el akarták végeztetni, egyrészről a Berzete vár és Berzete,
Rudna és Keurus birtokok, másrészről a Chythnik birtok között fekvő erdőt a
jobbágyaik (iobagiones et populi) közös használatában hagyták és Miklós fia
János a határoknak a nádor oklevelében elrendelt mutatását az erdőben nem vé-
gezte el. Mindezt a nádori ember és a kápt. tanúságtevője is jelentette a kápt.-
nak, de a kápt. erről nem adott oklevelet. A király azonban felkérte a kápt.-t,
hogy ahogyan a királyi ember és a kápt. tanúságtevője jelentette az eseményeket,
írják meg neki. A kápt. pedig megírta, hogy a királyi ember és a tanúságtevő je-
lentése alapján készek voltak oklevelet adni a feleknek az erdő ügyében, de mi-
vel a megbízottak között ebben az ügyben sok vita volt, melyek megzavarták
őket (que sensus ipsorum turbarant), ezért nem adták ki a feleknek az oklevelet.
Mivel a vitatott erdővel kapcsolatos esemény úgy történt, ahogyan a királyi em-
ber és a káp. tanúságtevője elmondták, vagyis a várak és a birtokok bejárásnak,
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felosztásának és iktatásának idején Batyz fia Miklós fia János a nádor megha-
gyása szerint a határjeleket a vitatott erdőben meg akarta mutatni, mely erdőt a
Berzete, Rudna és Kewrus birtokok hospes-ei régtől fogva használták. De mivel
Chytnuk-i Benedek fia Péter ez ellen szóban tiltakozott (verbalis prohibitio), a
nádori embernek és a kápt. tanúságtevőjének a jelek megszemlélésére a havasok-
ra és a nagy hegyekre kellett volna felmászniuk és Bubek (dict.) Domonkos fia
István mr. fr.-e: György és többi fr.-e megbízottjai, valamint Benedek fia Mik-
lós, a nádori ember és a kápt. tanúságtevő jelenlétében és egyetértésével az erdőt
közös használatban hagyták, de olyan módon, hogy a megegyezést nem kellett a
válaszlevélbe foglalni (sed tamen hoc, quod talis consensus atque ordinatio ad
litteram ipsorum rescriptionalem inseri non deberet). Ezek után Miklós fia János
az erdőben nem mutatta meg a határokat és a felek a nádori emberrel és a kápt.
tanúságtevőjével egyetemben, egyet nem értve (quasi discordantes) onnan eltá-
voztak. A kápt. azt mondta, hogy József fia Chyko és Sos (dict.) Miklós Miklós
fia Jánosnak, valamint Jakab fiainak famulus-ai és megbízottjai, továbbá István
fia Márk, miután a vitát meghallgatták a kápt. előtt a kápt. válaszlevelének kiállí-
tásával kapcsolatban (super confectione), a nádori embert és a kápt. tanúságtevő-
jét a vitatott erdőbe vissza akarták vezetni, de a nádori ember semmi körülmé-
nyek között (nullo modo) nem akart visszamenni. A nádor egyezséglevelének,
valamint az egri kápt.-nak a várak és a birtokok határokkal való elválasztásáról
először a nádornak, majd a királyi parancsnak megfelelően a királynak írott vá-
laszlevelének elolvasása után azok értelmében Batyz fia Miklós fia János és Ja-
kab fia Miklós megbízottjai az erdő határok nélkül, közös használatban hagyása
felől Bwbek (dict.) Domonkos fiai részéről igazságot kértek. Benedek fia Miklós
nevében Tamás c. országbíró megbízólevelével Gál fia Pál és Bwbek (dict.)
Domonkos fiai ezzel szemben kijelentették, hogy a fenti oklevelek érvényesek,
de perbeli ellenfeleik azt most érvényteleníteni igyekeznek az egri kápt. azon
oklevelével, melyet a kápt. a király parancsára állított ki és melyet a megbízottak
mutattak be a nádornak. Mivel azonban a fenti megegyezést részben v. egészben
megszegőit a másik, a megegyezést megtartó féllel szemben pervesztesként kell
elmarasztalni, ezért Miklós fia János és Jakab fia Miklós részéről igazságot kér-
tek. Jóllehet a nádor oklevelébe foglalt, a főpapok és az ország bárói által létre-
hozott egyezség (conpositionaria unio) részben való egészben megszegőjét pár-
bajban vesztesként kell elmarasztani, az egri kápt.-nak a várak és a hozzájuk tar-
tozó birtokok iktatásáról és hj.-áról szóló, nádornak címzett válaszleveléből ki-
derült, hogy Batyz fia Miklós fia János mr. a várakat és birtokokat esküt téve
választotta el, az egri kápt. oklevelében olvasható határok mellett, a felek egyet-
értésével. Az egri kápt. királynak címzett, a király parancsára a határok kijelölé-
sének be nem fejezéséről (non complectione) írott levelével Jakab fiai: János és
Miklós arra törekednek, hogy a megegyezést visszavonják és jogszerűen vissza
is tudják vonni. Mielőtt a nádor a bárókkal és nemesekkel ítéletet hozott volna,
engedélyt kérve tőle a megegyezésre Kun Miklós mr. procurator-a, Gál fia Pál,
valamint István, György és Domonkos prépost egyrészről, másrészről Batyz fia
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Miklós fia János mr. a maga nevében és Sos (dict.) Miklós a nádor nyílt megbí-
zólevelével Batyz fia Jakab fiai: Miklós és János mr.-ek nevében megjelentek a
nádor előtt és elmondták, hogy a következő megegyezésre jutottak: megmarad-
nak a korábban létrejött megegyezésben és Pál (Kun (dict.) Miklós megbízottja)
és Domonkos fiai kijelentik, hogy Miklós fia Jánosnak és Jakab fia Miklósnak
elengedik a párbajban való pervesztés büntetését, melyben a fentiek miatt ma-
rasztaltattak el és őket mentesnek jelentik ki. Cserében János mr. és Sos (dict.)
Miklós (Batyz fia Jakab fiai: Miklós és János nevében) az előbbi osztály során
nekik jutott részből két földrészt lehasítva átadnak Benedek fia Miklósnak és
Domonkos fiainak és örököseiknek örök birtoklásra. Egyik rész hj.-a: a Berzete
birtokról Karaznyahorka-ra menő út, iszapos folyó, másik iszapos folyó. Ez
utóbbi határként szolgál mindvégig a felek között, odáig, ahol beleömlik a Cha-
ramusnyapathaka folyóba, majd egy nagy hegy csúcsa. A másik, János és Jakab
fiainak Berzete birtoka és Kun (dict.) Miklós és Domonkos mr. fiainak Zalchaza
birtokai közötti rész hj.-a: annak a hegynek a csúcsa, aminek az oldalában áll
Berzete vár, a Sayo folyó portus-a (seu vadum), vadászterület (idago), Pelsewc-
hege nevű nagy hegy csúcsa. Kikötötték, hogy ha János mr. személyesen Jakab
fiait: Miklós és János mr.-eket és Sos Miklós procurator-i auctoritással Kun
(dict.) Miklóst és Bwbek (dict.) Domonkos fiait a két földrész ügyében a leg-
utóbbi megegyezésben (in presenti altera conpositione) a jövőben amiatt pert
indító rokonaikkal és nemzetségtársaikkal szemben nem védelmezik meg saját
költségükön és fáradtságukon, párbajban vesztesként marasztaltassanak el. A
nádor felek kérésére a közöttük tett megegyezést annak minden feltételével, sza-
kaszával és büntetésével együtt nádori auctoritással érvényesnek fogadja el és
jelen privilégiumával örökre megerősíti. Erről a nádor Benedek fia Kun (dict.)
Miklós mr.-nek és Bwbek (dict.) Domonkos mr. fiainak függő- és autentikus
pecséttel megerősített privilégiumot ad. D. Bude, 12. die oct. diei Strennarum
predict., a. d. 1353.

Á.: Pálóci Máté nádor, 1436. márc. 8. Dl. 74 901. (Máriássy cs. márkusfalvi lt.
125.)

R.: Máriássy 32. (74. szám).
Megj.: Az oklevélben feltehetően IV. Béla 1243. jún. 2-án kelt oklevelére hivat-

koznak. (Reg. Arp. 744. szám.)

35. 1353. jan. 19 v. 26. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája az egri kápt.-nak. Elmondták neki
Warada-i László fia János mr. nevében, hogy mielőtt a Zabolch m.-i Geusteser
birtok határainak felállítása miatt perben állt volna Zenthmartun-i Dénes fia Ta-
más mr.-el, Tamás mr. és fr.-e: Deseu a Geusteser birtok határain belül fekvő
Galonga és Eleuntoeley földek hasznait és haszonvételeit soha nem használtak,
most azonban azokkal élnek és Bezded-i, Swrk-i és Zenthmartun-i jobbágyaik is
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élnek azokkal. Ezért a nádor felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Bakay-i Bereck v. Petri-i Petheu v. Lukács fia László ná-
dori ember lefolytatja a fentiekről a vizsgálatot és erről jelentés kiállítását kéri.
D. Bude, sabb. [....] fe. Conv. B. Pauli ap., 1353.

Á.: a 89. számú oklevélben.
Megj.: Az eredeti oklevél több része olvashatatlan, mint K. A dátum pontos nap-

ja sem Á.-ban, sem K.-ban nem maradt fenn. Azonban valószínűleg az ün-
nepet közvetlenül megelőző (jan. 19.) v. követő szombatról (jan. 26.) lehe-
tett szó.

K.: Z. II. 499–500. (375. szám) (átíró oklevélben).

36. 1353. jan. 19. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy az egri kápt. az országbíró bírói döntést tartalmazó okle-
velének megfelelően Louch-i Beke v. Tornalia-i Pál fia Lőrinc v. fr.-e: Jakab v.
Nenke-i János fia Balázs királyi ember társaságában tartozott kiküldeni tanúság-
tevőjét, hogy 1350. máj. 30-án (in quind. fe. Penthecost., in a. d. 1350.) Péter fia
Miklós és Hwbow ~ Hubow ~ Hubou ~ Hobou-i Domonkos fia György, vala-
mint Isaak fiai: Pál és György és Malah-i Donch fia Domonkos v. procurator-aik
jelenlétében Kezw ~ Kwzu ~ Kezu birtokra szálljanak ki és a szomszédok és
határosok összehívása után és jelenlétükben folytassák le a vizsgálatot, hogy Pé-
ter fia Miklós és Domonkos fia György Kezeuvölgyben (in valle Kezeu ~
Kezeuuelgh ~ Kezeuulge ~ Kezuelgh ~ Keuzeuulge) curia-kat, házakat és épüle-
teket bírnak-e és hogy egy, a felek között vitatott és a fenti birtokból kihasított
birtokrészt őseik a Felharppian-i Szt. Demeter vértanú-egyháznak adományoz-
tak-e és a vitatott birtokrész Miklós és György birtokainak határai között fek-
szik-e és minderről a kápt.-nak jelentést kellett tennie a királynak [1350.] jún.
30-ra (ad oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.). A pert azonban erről az időpontról
többször is elhalasztották, míg végül [1352.] okt. 6-ra került (ad oct. de. B. Mi-
chaelis arch. nunc prox. preteritas) került. Ekkor megjelent az országbíró előtt
Péter fia Miklós a maga és Domonkos fia György nevében az országbíró megbí-
zólevelével, valamint Isaak fia György a maga és Isaak fia Pál, Donch fia Do-
monkos és László fia Péter nevében az egri kápt. megbízólevelével és bemutat-
ták az egri kápt. királynak írott válaszlevelét. E szerint a kápt. az országbíró ké-
résének megfelelően Pál fia Jakab királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét, Má-
tyás karpapot, akik visszatérve azt jelentették, hogy [1350.] máj. 30-án (in quind.
fe. Penth.) kiszálltak a birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után le-
folytatták a vizsgálatot és megtudták, hogy Miklós és György valle Kwzu birto-
kon curia-t és házakat bírnak; a felek között vitatott, Kezeu birtokból kihasított
részt pedig őseik adományozták lelki üdvükért a Szt. Demeter vértanú-egyház-
nak és az Miklós és György birtokának határán belül van. Az oklevél elolvasása
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után az országbíró hivatali kötelessége szerint háromszor megkérdezte Isaak fia
Györgyöt és Pétert (Pál és Donch fia Domonkos procurator-át), hogy annak tar-
talmának ellent akarnak-e mondani, de nemmel válaszoltak. Ezért az országbíró
a vele együtt törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy a vita-
tott földrész Miklósé és Györgyé, vagyis következésképpen a Szt. Demeter vér-
tanú-egyházé, mivel korábban az őseik annak adományozták. Az országbíró le-
velével felkérte az egri kápt.-t, hogy küldjék ki Mátyás karpapot tanúságtevő-
ként, aki a köztudományt (communis inquisitio) is lefolytatta, akinek a jelenlét-
ében Tornalia-i Pál fia Jakab királyi ember [1352.] dec. 7-én (in oct. fe. B. And-
ree ap.) kiszáll a felek között vitatott birtokra, azt a szomszédok és határosok
összehívása után és jelenlétükben, valamint a felek v. procurator-aik jelenlétében
igazi és régi határai mellett bejárja és az egri kápt. pecsétfővel lezárt és Miklós
és Gergely által bemutatott oklevelének megfelelően iktatja Miklósnak és
Györgynek és következésképpen a Szt. Demeter vértanú-egyháznak, amelynek
őseik hagyományozták, Isak fiai: György és Pál, Donch fia Domonkos és mások
ellentmondásával nem törődve, de mások jogainak sértetlenül hagyásával és
minderről a kápt. [1353.] jan. 8-ra (ad. 8. diei Sternnarum) tegyen a királynak
jelentést. Ekkor megjelent az országbíró előtt személyesen Péter fia Miklós és
Domonkos fia György és bemutatták az egri kápt. oklevelét, miszerint Tornalia-i
Pál fia Jakab királyi ember és Mátyás pap, a kápt. tanúságtevője 1352. dec. 7-én
kiszálltak a Keuzeuelge nevű, a Hubow birtokhoz tartozó vitatott birtokrészre,
azt a szomszédok és határosok jelenlétében bejárták és minden tartozékával és
haszonvételével, valamint a telki helyekkel (locus sessionalis) együtt iktatták
Péter fia Miklós és Domonkos fia György Hubow-i nemeseknek és következés-
képpen a Szt. Demeter vértanú-egyháznak örök birtoklásra. Hj.: közút (strata
publica), Beerch-en két határjel (egyik egy tölgyfa alatt, a másik elpusztult), egy
hegy oldala, határjel a wlgo Orum-nak mondott hegynél, közút, hegy, Holm ne-
vű kis völgy, Vyzoka hegy csúcsán földjel, három fő (capitalis) határjel a Ho-
bou, Naprad és Horpian nevű birtokok között, határjel tölgyfa alatt, két határjel
(egy tölgyfa alatt, a másik elpusztult), határjel, három fő (capitalis) határjel a
Naprad, Leuch és Hobou birtokok között, Chehuelhe völgy kezdete, Orm, határ-
jel, Kezeupataka folyó, határjel, nagy út, két határjel, három fő (capitalis) határ-
jel a Hobow, Nynke és Kezw birtokok között, Hwbou folyó, határjel, tölgyfa
alatt határjel, két határjel, melyek a Hobou és Olker birtokokat választják el. Az
országbíró az egri kápt. oklevelének elolvasása után úgy döntött, hogy a felek
között vitatott, Kezvelgh nevű birtok Péter fia Miklós és Domonkos fia György
Hobow-i nemesek és következésképpen a Szt. Demeter vértanú-egyházat illeti
meg és nekik is ítéli, mások jogainak sérelme nélkül. Erről az országbíró függő,
autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. D. Bude, 12. die oct. diei Stren-
narum predict., a. d. 1353.

E.: —. Fk.: Dl. 95 043. (Hubay cs. lt. 1.) Hártya. N iniciálé, függőpecsétre utaló
vágások.
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Tá.: Ugrin fia Miklós országbíró, 1358. aug. 1. > Bebek István országbíró, 1360.
aug. 27. Dl. 57 085. (Dancs cs. lt.)

R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 47. (64. szám).

37. 1353. jan. 20. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet korábbi oklevelének
megfelelően jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) viselt a színe előtt Varda-i László
fia János mr. (akinek a nevében András fia Mihály jelent meg a Lelez-i konv.
megbízólevelével) Zeredahel-i Fancik fiai: Péter és Boksa [~ hátlap: Boxa] elle-
nében (akik helyett Job fia Miklós jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével)
elhalasztja máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), ha a felek a közbeeső idő-
ben nem tudnak megegyezni, mivel János mr. előterjesztését procurator-a hatal-
maskodási ügyben tette (in facto potentiali), Fancik fiainak procurator-a pedig
kijelentette, hogy megbízóinak fr.-ei és rokonai megkérdezése nélkül ilyen sú-
lyos ügyben nem adhat választ. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 043. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/233.) Papír. Hátlapon külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Varda contra Petrum et Boxa filios Fan-
cik ad octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.) és a solvit szó.
Természetes színű, kerek zárópecsét.

K.: Zichy II. 497. (372. szám).

38. 1353. jan. 20. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy a korábbi ok-
levelének megfelelően jan. 13-án (in oct. fe. Epip.) az eléje került, [....]-i András
fia Lőrinc fia László (aki helyett Korchoa-i [.....] jelent meg a Lelez-i konv.
megbízólevelével) és a Leznai-i Lőrinc (aki helyett Lezthemer-i Pethew jelent a
meg a [...] konv. megbízólevelével) közötti pert a felek procurator-ainak akara-
tából elhalasztja máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), ha a felek a közbeeső
időben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 85 300. (Sztáray cs. lt. 86.) Papír, hátlapján külzet (K. szerint: Pro Ladis-
lao filio Laurentii filii Andree contra Laurentium de Lezna ad octavas festi
beati Georgii martyris [prorogatoria].). Szövege halvány, sok helyen nem
olvasható. Hátlapján természetes színű, kör alakú, majdnem teljesen ép záró-
pecsét.

K.: Sztáray I. 233. (132. szám).
Megj.: Tekintettel arra, hogy az oklevél E.-je szinte olvashatatlan, a regeszta K.

alapján készült.
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39. 1353. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy a Domonkos lánya (nobilis puella) és Laad-i János özve-
gye (nobilis domina) közötti pert korábbi oklevelével elhalasztotta jan. 13-ra
([ad] oct. fe. Epiph. d.). A terminuson megjelent előtte Domonkos lányának ne-
vében Peren-i András, a Jazou-i konv. megbízólevelével, valamint Laad-i János
özvegyének nevében János fia Sándor, szintén a Jazou-i konv. megbízólevelével
és előbbi kijelentette, hogy Domonkos lánya János özvegyével az országbíró
megegyezésre való engedélyének megkérése után megegyezett és ezt az egri
kápt. írásba foglalta. Laad-i János özvegyének procurator-a szerint viszont nem
történt megegyezés az ügyben. Az országbíró az egri kápt. oklevelének bemuta-
tását rendelte el, de azt Domonkos lányának procurator-a helyben nem tudta be-
mutatni és kérte, hogy az országbíró erre másik időpontot jelöljön ki. Az ország-
bíró úgy rendelkezett, hogy a kérdéses oklevelet Domonkos lánya [hátlapról:
márc. 31-én (ad oct. fe. Passce d.)] tartozik bemutatni, hogy az ügyben ítéletet
tudjon hozni. D. Bude, 8. die termini prenotati, [a. d. 135]3.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti okleve-
lek 73/13. (Df. 265 504.) Papír. Vízfoltos, bal oldali hajtásvonalnál 3-4 szó
szélességben nem olvasható. Hátlapon külzet (Pro nobili domina [relicta]
Iohannis de Laad [contra] nobilem pu[ellam] filiam Dominici ad octa[vas]
festi Passce Domini exhibitione quarundam litterarum ecclesie Agriensis
prorogatoria.) és zárópecsétre utaló papírcsík.

40. 1353. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően jan. 13-án (in oct. fe. Epiph.
d.) viselt színe előtt Chahul-i Péter fia János mr. (aki helyett Olivér fia Demeter
jelent meg a váradi kápt. megbízólevelével) Owar-i Miklós fia István és az általa
előállítandó (eidem statuere commissum) famulus-a: Móric fia István ellen (akik
helyett Beke fia András jelent meg a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-
konv. idézőlevelével) a felek megbízottjainak akaratából elhalasztja máj. 1-jére
(ad oct. fe B. Georgii mart.), változatlan feltételekkel (statu sub priori). D. Bude,
8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 199. (Múz. Ta. 1910/55.) Papír, vízfoltos, szakadt. Hátlapján külzet
(Pro magistro Iohanne f[ilio Petri] de Chahul contra Stephanum filium Ni-
colai de Owar ad octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.) és ter-
mészetes színű, kerek zárópecsét töredékei.
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41. 1353. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően jan. 13-án (in oct. fe. Epiph.
d.) Nogsemyen-i István fia István (aki helyett Domonkos fia Miklós jelent meg a
váradi kápt. megbízólevelével) viselt előtte hatalmaskodás miatt Ders-i Cantor
(dict.) Mihállyal és Miklóssal szemben (akik helyett fr.-ük: Bereck jelent meg a
váradi kápt. megbízólevelével) a felek megbízottainak akaratából elhalasztja
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: Dl. 51 627. (Kállay cs. lt. 1300/1049.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Stephano
filio Stephani contra Michaelem et Nicolaum dictos Cantor de Ders ad octa-
vas beati Georgii martiris prorogatoria.) és természetes színű, kerek zárópe-
csét töredékei.

R.: Kállay II. 17–18. (1105. szám).

42. 1353. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően megjelent
előtte Pezek-i János fia István jan. 13-án (in oct. fe. Ephip. d.) Keresken-i Mi-
hály fiaival: Leukus és Pál mr.-kkel szemben és elmondta, hogy korábban egy-
más között a következő birtokcserét tették: Leukus és Pál Pezek (Hont m.) birto-
kukat neki adták, ő pedig nekik adta Nauoy ~ Nawoy birtokot (Nyitra m.). Leu-
kus és Pál őt kötelesek mindenkivel szemben Pezek birtokában saját költségükön
és fáradságukon megvédelmezni, cserében Nauoy-t békén bírhatják. De ő Pezek
birtokot nem tudja úgy bírni, ahogyan Leukus és Pál mr.-ek azt neki adták, mivel
némely szomszédja annak egy részét elfoglalva azt felszántatta és bevetette
(perarari et seminari fecissent), ezért most Leukus-nek és Pálnak v. vissza kell
adniuk Nauoy birtokot v. pedig megvédelmezni őt Pezek birtokában. Bemutatta
továbbá a Zoborium-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konv.-jének 1349-ben kelt
oklevelét. E szerint: megjelentek a Zobor-i konv. előtt egyrészről Symon-i Mi-
hály fiai: Pál és Leukus, másrészről Nawoy-i János fia István és megtették a fen-
tebb már ismertetett megegyezést, amiben azt is vállalták a felek, hogy a birto-
kokra vonatkozó okleveleket kölcsönösen be fogják mutatni, amennyiben szük-
séges lesz. Továbbá István bemutatta a Strigonium-i Szt. István király-egyház
konv.-jének 12[.]1-ben kelt oklevelét, mellyel Leukus és Pál Pezek birtokot bír-
ta. Ez után Pál a maga, valamint a Zoborium-i konv. [megbízólevelével] képvi-
selt fr.-e: Leukus nevében Istvánt megkérdezte, hogy a birtokot hatalmaskodva
foglalták el v. pereskedés útján veszett el és az elfoglalókat bíróság elé idéztet-
te-e. Pál elmondta, hogy azt vállalták, ha István a birtokért pereskedésbe kevere-
dik valakivel, szavatolják, de nem vállalták, hogy olyanokkal szemben is meg-
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védelmezik, akik hatalmaskodva foglaltak el egy részt a birtokból. István egy-
szerű szavakkal (tantummodo simplicium verborum prolatione) azt mondta,
hogy Pezek birtoknak a részeit szomszédai, Wezzeus mr. és Gunia fia Domon-
kos hatalmaskodva foglalta el és ő velük a birtok miatt nem áll perben. Ezért az
országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy
Istvánt királyi bírságban, azaz 6 M.-ban elmarasztalja a jogtalan idézés miatt
(pro indebita citatione) és egyúttal az idézést érvénytelenítik. Istvánnak a királyi
bírságot febr. 13-án (in oct. diei Cynerum) kétharmad részben az országbírónak,
egyharmadban pedig perbeli ellenfelének kell megfizetnie. Ha István akarja, a
birtokait elfoglalókat idéztesse meg a bíróságra és akkor Mihály fiait a birtok
szavatolásában tartozik odaállítani. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 69 235. (Kubinyi cs. lt. 49.) Papír, két részre szakadt, szakadás mentén
két helyen 2-3 szavas hiány. Hátlapon külzet (Pro magistris Paulo et Leukus
filiis Mychaelis de Keresken contra Stephanum de Pezek super solutione sex
marcarum in octavis diei Cynerum coram nobis facienda et aliis articulus
interclusas expressis memorialis.), írásirányra merőlegesen bal oldalon fel-
jegyzés (Petrus filius Sebastiani cum Sancti Benedicti ad octavas Georgii de
[...]. Una.), továbbá rányomott zárópecsét nyoma.

43. 1353. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően jan. 13-án (in oct. fe. Epiph.
d.) Thuteus királyi ajtónállómr. (aki helyett Pál deák (litteratus) jelent meg Thu-
teus megbízólevelével) viselt Wodaz ~ Vodaz-i Pál fia Stanyzlaus (hátlap: Sta-
nizlanus)-sal szemben (aki helyett Ramaz c. jelent meg, a várad-előhegyi Szt.
István első vértanú-konv. megbízólevelével) Vodaz birtok és Pál egyéb birtokai
iktatásának való ellentmondás ügyében, a felek megbízottjainak akaratából elha-
lasztja máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.). D. Bude, 8. die termini preno-
tati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 044. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/366.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
Thuteus magistro ianitorum regalium contra Stanizlanum filium Pauli de
Wodaz ad octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.) és természetes
színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 497–498. (373. szám).

44. 1353. jan. 20. (?) Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet a vasvári kápt. idézőlevelének megfelelően viselt a színe előtt
Arukkuz-i [hátlap: Elleus] fia Miklós mr. fia János mr. (aki helyett Miklós fia
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Mihály jelent meg a vasvári kápt. megbízólevelével) Saar-i Marcell fia [hátlap:
Miklós], fiai: Péter és Marcell, Kald-i Miklós fia Péter ellen (akik helyett az ere-
deti időpont elfogadója jelent meg (pro [quibus] termini assumptores termini
conparendo terminum assumpserunt) időpont ütközése miatt (ratione prioritatis
termini) elhalasztja máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.). D. Bude, 8. die ter-
mini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 91 458. (Festetics cs. MISC 77.) Papír. Bal oldalán hiányos, 4 sorban 1-2
szavas hiány. Hátlapján külzet (Pro Nicolao filio Marcelli et aliis contra ma-
gistrum Iohannem filium magistri Nicolai filii Elleus de Arukkuz ad octavas
beati Georgii martiris.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az oklevélből kimaradt, hogy mely napon tárgyalták volna a kérdéses
ügyet. Azonban valószínűleg a Szt. György nap előtti szokásos oktáváról
(azaz Vízkereszt oktávájáról) lehetett szó.

45. 1353. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
bizonyítékok bemutatását, melyet korábbi oklevelének megfelelően jan. 13-án
(in oct. fe. Epiph. d.) Lonya-i Jakab fia Miklósnak (aki helyett famulus-a: László
jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével) egyrészről, másrészről Ze[ech]-i
László fiainak: Tamásnak, Lászlónak és Mihálynak (akik közül Mihály szemé-
lyesen megjelent, Tamást és Lászlót pedig Ewr-i János képviselte a Lelez-i
konv. megbízólevelével) kellett volna kölcsönösen megtenniük Ezeen, Lonya,
Baltragh és Batyw (?) birtokok ügyében, a felek akaratából elhalasztja máj.
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.). A felek az ügyet sem királyi, sem királynéi
oklevéllel, sem hadjáratra v. más okra való hivatkozással nem halaszthatják to-
vább, de a közbeeső időben a Lelez-i konv. tanúságtevője jelenlétében meg-
egyezhetnek. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: AL. Vécsey cs. lt., Oklevelek 25. és 29. (Df. 254 258.) Papír. Bal oldali haj-
tásvonalnál két részre szakadt. Hátlapján külzet (Pro Thoma, Michaele et
Ladislao filiis Ladislai de Zeech contra Nicolaum filium Iacobi de Lonya ad
octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria, si partes medio tempore
presente testimonio conventus de Lelez non poterunt concordare.). Előlap,
bal alsó sarkán jegyzet (Solvit.[?]).

46. 1353. jan. 21. Avignon

[VI.] Ince pápa Arnaldus de Lacaucina szepesi kanonoknak (esztergomi
egyházm.). VI. Kelemen pápa Guillermus, a Cosmedin-i Szűz Mária-egyház bí-
boros diakónusa felé kegyet akarván gyakorolni az esztergomi egyház megüre-
sedő kanonokságát, prebendáját és prépostságát neki rezerválta, azzal a VI. Ke-
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lemen pápa korábbi oklevelében is olvasható kikötéssel, hogy amikor elfoglalja,
a szepesi egyházban tartott kanonokságról és prebendáról le kell mondania. Miu-
tán Guillermus elfoglalta a neki rezervált javadalmat, a megüresedő szepesi ka-
nonokságról való rendelkezést VI. Kelemen pápa magának tartotta fenn. VI. Ke-
lemen Arnaldusnak, a Zegnie-ben, Magyarországon (U) és Lengyelországban
(P) működő apostoli nuntius-nak érdemeiért és az említett Guillermus (akinek
Arnaldus a familiáris-a) kérésére a szepesi egyház megüresedett kanonokságát és
prebendáját rezerválta a kanonoki jog teljességével, valamint minden jogával és
tartozékával együtt [1352.] máj. 3-án (V. Non. Maii, pontificatus sui anno 10.).
VI. Kelemen érvénytelennek tekintette, ha bárki bármilyen jogkörrel a fentiekkel
ellentétesen rendelkezett és érvényes volt a szepesi egyház statutum-ai és szoká-
sai ellenére, illetve annak ellenére, hogy ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel
rendelkezett a javadalomról, v. ha a pápa előzőleg megengedte az esztergomi
érseknek és a szepesi kápt.-nak, hogy a fentiekben senki elfogadására nem köte-
lezhetőek. VI. Kelemen pápa oklevele szerint, ha Arnaldus személyesen nem
tudott jelen lenni a szepesi kápt. statutum-ainak és szokásainak megőrzéséről
szóló eskü letételén, akkor azt távollétében procurator-a is letehette, ő pedig
majd akkor, ha ott lesz. VI. Kelemen megengedte, hogy Arnaldus megtartsa
krakkói iskolamesterségét, továbbá a krakkói, boroszlói, a gneznoi és titeli (ka-
locsai egyházm.) kanonokságát és prebendáját, valamint a Cahors-i (Catur-
censis) egyházm.-i Lantilhaco-i egyházat (ecclesia curata). VI. Kelemen halála
miatt azonban a fentiekről nem állítottak ki bullát, azért VI. Ince jelen oklevelé-
vel elrendeli, hogy azok 1352. máj. 3-tól legyenek érvényesek. D. Avinione, XII.
Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 136rv. (Df. 289 416.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 58. (89. szám).

47. [1353. jan. 21. Avignon]

[VI. Ince pápa] a krakkói és az egri püspököknek és a krakkói prépostnak
meghagyja, hogy Arnaldust a szepesi egyházban fogadtassák kanonokká, bizto-
sítsanak neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet és a kanonokság, vala-
mint a prebenda jogaiban, tartozékaiban és bevételeiben védelmezzék meg. D. ut
supra. [D. Avinione, XII. Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]].

Reg.: ASV. RA. 136v. (Df. 289 416.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 58. (89. szám).
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48. 1353. jan. 21. Avignon

[VI.] Ince pápa Podium-i (Aniciensis [egyházm.]) Bisetum fia Péternek a
váci egyházban kanonokságot, prebendát és kántorságot (cantoria) rezervál. D.
Avinione, XII. Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]

R.: Theiner II. 6. (12. szám).

49. 1353. jan. 21. Avignon

[VI.] Ince pápa Dorbes Tamásnak a kalocsai egyházban kanonokságot és
lectorságot (lectoratus) rezervál. D. Avinione, XII. Kal. Febr., pápasága első
évében. [1353.]

R.: Theiner II. 6. (12. szám).

50. 1353. jan. 21.

A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H),
hogy a Warda-i László fia János mr. érdekében nekik küldött idézőlevele értel-
mében, az abban megnevezett Baka-i Mihály királyi emberrel kiküldték tanúság-
tevőként familiaris-ukat: Jánost, akik visszatérve a következőket jelentették: jan.
15-én (III. f. prox. p. oct. fe. Epiph. d.) Máté fia Lászlót, Fülöpöt, a váradi egy-
ház prépostját, Miklós fia Andrást Kis (Parva) Tarkan birtokon megidézték Já-
nos mr.-rel szemben a nádor jelenléte elé febr. 13-ra (8. diem diei Cynerum) D.
II. f. prox. p. domin. Circumd., a. d. 1353.

E.: Dl. 77 045. (Zichy cs. zsélyi lt. 1 B 220.) Papír. Hátlapján külzet (Domino
palatino, pro magistro Iohanne de Warda contra Ladislaum filium Matheus,
Philippum prepositum et Andream filium Nicolai de Tarkan ad octavam di-
em diei Cynerum citatoria.), bal oldalán, írásirányra merőlegesen feljegyzés
(Pro magistro Iohanne actore Petrus Zeuke, famulus suus cum Lelez ratione
primi termini ad octavas festi Georgii. Reor par.) és természetes színű, ke-
rek zárópecsét nyoma.

K.: Z. II. 498–499. (374. szám).

51. 1353. jan. 21.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük egyrészről Hysfalua-i János fia Lőrinc (Dorouch-i János mr. képviseleté-
ben a kápt. megbízólevelével), másrészről Rozkowan-i Máté fiai: Tamás és
Pouch személyesen és elmondták, hogy a János mr., valamint Tamás és Pouch
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között lévő valamennyi perben az ítéletet négy fogott bírára (probus vir) bízták,
akiket a felek febr. 20-án (in quind. diei Cinerum) közösen fognak a kápt.-hoz
vezetni. A fogott bírák, miután más fogott bírákat válaszottak magukhoz, meg-
hallgatva a felek előterjesztéseit és elolvasva az okleveleket, döntést fognak
hozni, melyet a felek kötelesek elfogadni 3 M. bírói rész nélküli bírság terhe
mellett, melyben a döntést el nem fogadó felet marasztalják el a másikkal szem-
ben. A fogott bírák a döntés helyéről nem távozhatnak el a döntés meghozatala
nélkül (sine consumpmatione). Ha mégis döntés nélkül távoznak el, akkor Ta-
más és Pouch Jánost nem idéztethetik meg, azonban János a fentiekben meg-
idéztetheti őket, amikor akarja. D. f. II. prox. an. fe. Conv. S. Pauli ap., 1353.

E.: Dl. 60 271. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok. 129.) Papír. Hátlapján külzet
(Pro magistro Iohanne contra filios Mathius super intrapositis ad quindenas
diei Cinerum memorialis.) és természetes színű, kerek zárópecsét kis töredé-
kei.

52. 1353. jan. 22.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás or-
szágbíró bírói döntését tartalmazó oklevelébe foglalt kérésének megfelelően Bo-
ya-i István (a Bozok-i prépost részére) és Péter deák (litteratus) (a Pylis ~ Pilis-i
apát részére) a királyi udvarból kiküldött speciális királyi emberekkel kiküldték
tanúságtevőiket: Péter és Mihály mr. kanonokokat, akik visszatérve egybehang-
zóan azt jelentették, hogy [1352.] nov. 25-én (in quind. de. B. Martini conf.) ki-
szálltak Moroth birokra, az összehívott szomszédok és határosok, a Bozok-i pré-
post és a Pylis-i apát jelenlétében azt az országbíró korábbi oklevelének megfe-
lelően bejárták, először a Bozouk-i prépost mutatása alapján: határ a Marouch
falu melletti Veprech folyónál, ami a birtokot elválasztja Ruh c. és Leustak fia:
Bogod földjétől, itt a felek egyetértettek. Dé-re a Bozok-i prépost földjéig a fo-
lyó mellett, a Bozok-i prépost rétje mellett [IV.?] Béla király oklevele szerint a
fűzfa alatt határjelnek kellett volna lennie, de nem volt. A folyó mellett tovább-
haladva egy fűzfa alatt határjelnek kellett volna lennie, de a fát sem találták meg
és a prépost azt állította, hogy a Pylis-i apát a fát kivágatta. A folyó mellett
azonban jól látszott egy határjel, de az apát procurator-a azt mondta, hogy azt
Gekminus gyógyszerész (apothecarius) jogtalanul emelte. Szántóföldek, völgy,
Magyarad faluba vezető út. A prépost az állította, hogy az út mellett egy körtefa
alatt, a út bal oldalán határjeleknek kell lenniük, de a fát sem találták. Egy tölgy-
fa alatt volt jól látható határjel, de a Bozok-i prépost ismét azt állította, hogy a
Pilis-i apát kivágatta a körtefát. Az út mellett a prépost több határjelet mutatott.
Machkasuolg völgyben négy határjel. A Pylis-i apát procurator-a azt állította,
hogy a prépost által mutatott határjeleket Gekminus gyógyszerész emelte jogta-
lanul. A hj. az apát procurator-ának mutatása szerint: Veprech folyó, ami a bir-
tokot Ruh c. és Bogud birtokától választja el. Bozok-i prépost földje, két újonan
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emelet határjel, folyó, prépost rétje. A rét mellett 2 újonnan emelt határjel. A
bemutatott privilégium szerint egy másik fűzfa alatt van határjel, de fűzfát nem
találtak, ellenben 2 újólag emelt határjelet igen. Magarad faluba vezető út. A
völgyben nem volt víz, csak nádas és füvek. A prépost azt mondta, hogy nem ez
az a völgy, ami a privilégiumban szerepel, hanem amit ő mutatott meg. Új határ-
jel az út jobb oldalán, de a privilégium annak bal oldalán, egy gyümölcsfa alatt
lévő határjelet említ és gyümölcsfát sem találtak. Két újonnan emelt határjel,
majd a Machkasuolg völgyig új határjelek, a völgyben pedig 4 határjel. Mivel a
felek különböző határjeleket mutattak, amelyek a [IV.] Béla király privilégiumá-
ban szereplővel sem egyeztek meg, ezért az ügyet az országbíró ítéletére bízzák.
D. in fe.B. Vincencii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 39 190. (Regnicolaris lt.-ból, Archivum palatinale, ismeretlen állag. 25.)
Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro fratre Egydio preposito de Bozok
contra abbatem de Pylis se per reambulatione possessionum Morouch (ki-
húzva: ad octavas) in quindenas festi sancti Martini confessoris ad octavas
diei Strennarum ad iudicem.), valamint természetes színű, mandorla alakú
zárópecsét töredékei.

Tá.: az 53. számú oklevélben.
Megj.: Valószínűleg a budai kápt. jelen oklevele is azok között volt, amelyekre

Druget Miklós országbíró 1354. jún. 9-én kelt oklevelében (l. Anjou-oklt.
XXXVIII. 317. szám) hivatkoznak.

53. 1353. jan. 22. után. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
budai kápt. tudtára adja, hogy korábbi oklevelében elrendelte, hogy Péter deák
(litteratus) (a Pylis ~ (hátlap: Pylys)-i apát részére) és Baya-i István (a Bozouk (
~ hátlap: Bozok)-i prépost részére küldött) speciális királyi emberek a kápt. ta-
núságtevőjével [1352.] nov. 25-én (in quind. fe. B. Martini conf.) szálljanak ki a
Hont m.-i két Morouth birtokra (melyek közül az egyik a Pylis-i Boldogságos
Szűz-egyház, a másik pedig a Bozouk-i Szt. István király-monostor tulajdonában
van) és a összehívott szomszédok és határosok, valamint a felek jelenlétében azt
a [IV.?] Béla király privilégiumában (amit Tamás c. országbíró korábbi okleve-
lében átírt) foglalt határok mentén járják be, majd ha a határok megfelelőnek
bizonyulnak, akkor a feleknek a saját részüket iktassák. Ha a felek nem értenek
egyet a határokban, akkor a királyi emberek és a kápt. tanúságtevői vitassák meg
a határokat és a felek ellentmondásával nem törődve a régi határjelek mellett
állítsanak újakat és a feleknek iktassák a saját részüket. Minderről a kápt.-nak
[1353.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) kellett jelentést tennie az országbíró-
nak. Ekkor megjelent az országbíró előtt egyrészről személyesen a Bozouk-i
prépost, másrészről Sumugy-i (dict.) István deák (litteratus) a Pylis-i apát nevé-
ben, annak megbízólevelével és bemutatták a budai kápt. oklevelét (1353. jan.
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22., l. 52. szám. Eltérő névalakok: Roh, Moroth, Magyarad, Mathkashweulgh ~
Mathkaswelgh). Az országbíró pedig megismételt hj. nélkül nem tudott a felek
között igazságot tenni, ezért felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, aki-
nek a jelenlétében Zouard fia Domonkos, a királyi curia-ból kiküldött speciális
királyi ember márc. 6-án kiszáll Morouth birtokra, az összehívott szomszédok és
határosok, valamint a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében azokat a
[IV.] Béla király privilégiumában foglalt határok mentén bejárja (hj.: Moroth
falu melletti Veprech folyó, ami Roh c. és Leustachius fia Bogud földjeitől vá-
lasztja el a birtokot; a Bozouk-i prépost rétje mellett, fűzfa alatt határjel; egy má-
sik folyó mellett fűzfa alatt újabb határjel; Magyarad faluba vezető út; az út mel-
lett, gyümölcsfa alatt bal oldalon határjel; út mellett kicsit távolabb határjel; két
további határjel az út mellett; Mathkaswelgh nevű völgyben 4 határjel; erdőben
tölgyfa alatt határjel van, de még a fát sem találtak. A prépost azt állította, hogy
a Pylis-i apát azt kivágatta. A folyó mellett volt egy jól látható határjel, amiről az
apát procurator-a azt állította, hogy Gekminus gyógyszerész (apothecarius) állí-
totta jogtalanul. Szántóföldek, völgy, Magyarad völgyön keresztül haladó út.
Egyed prépost azt állította, hogy az út mellett, annak bal oldalán, gyümölcsfa
alatt határjel van, de ott gyümölcsfát sem találtak. Az ott lévő tölgyfa alatt volt
határjel. A prépost azt állította, hogy a gyümölcsfát a Pilis-i apát vágatta ki. Az
úton továbbhaladva a prépost több határjelet mutatott. Mathkachweulgh völgy-
ben volt 4 határjel, három határjel, kereszttel jelölt [.....]; innét a Bozouk-i pré-
post földje után a honti vár Dalmad nevű földjével közös határ kezdődik, aminek
bejárása nem szükséges.) Ha a határok helyesek és a felek megegyeznek, akkor
kinek-kinek iktassák a saját részét, határokkal elválasztva. Ha azonban nem tud-
nak megegyezni, akkor a királyi ember és a kápt. tanúságtevője tárgyalják meg a
határokat és a régi határok mellett emeljenek új határjeleket és iktassák a felek-
nek a részüket, ellentmondásukkal nem törődve. Minderről a kápt. máj. 1-jére
(ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királynak tegyen jelentést, D. Bude, 12. die termi-
ni prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 39 189. (Regnicolaris lt.-ból, Archivum palatinale. Ismeretlen állag.) Pa-
pír, a vízszintes középső hajtásvonalnál néhány helyen szakadt, jobb felső
sarkán az írás halvány, elmosódott. Hátlapon küzet (Amicis suis, capitulo
ecclesie Budensis, pro preposito de Bozok contra abbatem de Pylys super
possessionarie sequestratione in octavis diei medii XLme, scilicet feria
quarta presentibus regio et vestro hominibus facienda et in octavis beati
Georgii martiris ad iudicem.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredé-
kei.

Megj.: Mivel a budai kápt. jelen oklevélben tartalmilag átírt oklevele jan. 22-én
kelt, az országbíró oklevelét csak ez utánra keltezhetjük. Ebben az esetben a
nyolcad mechanikus feloldása bizonyosan nem adja meg az oklevél valódi
keltét.
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54. 1353. jan. 23. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
Turuch-i konv. tudtára adja, hogy Nechpal-i Gyula fia János és Harachk fia Ja-
kab elmondták neki a saját és Nechpal-i Mykou fiai: Pál és István, Kelemen fiai:
András és Heym nevében, hogy Nechpal birtokuk határai között fekvő erdőt a
szentmártoni (de S. Martino), Sabekrek-i és Bela-i népek és jobbágyok kivágják
és használják. Ezért az országbíró felkéri a konv.-t, hogy küldje ki tanúságtevő-
jét, akinek a jelenlétében Jezen-i Péter fia István v. Zabor-i Bochk fia Pál királyi
ember kiszáll Nechpal birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és
jelenlétükben a szentmártoni, Sabekrek-i és Bela-i népeket és jobbágyokat eltilt-
ja az erdő kivágásától és használatától királyi szóval és minderről a konv. a ki-
rálynak küldjön jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d.
1353.

E.: Dl. 63 067. (Justh cs. lt. 11.) Jobb felső részén szakadás, ami 3 sorban 1-2
szavas hiányt okoz. Hátlapján külzet (Amicis suis honorandis, conventui
ecclesie de Turuch pro Iohanne filio Gyula et Iacubo [!] filio Harachk
prohibitoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 8–9. (7. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Justh 17–18. (22. szám).

55. 1353. jan. 24.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy László csázmai prépost,
[I.] Lajos király kápolnaispánja és titkos kancellárja a Kaponia ~ Kaponya-i
Márk fia Miklós és Zeretua-i Fülöp fia István fiai: Jakab és Tamás közötti ügy-
ben kiállított memoriálisának és kötelezvényének megtekintése után az Wngh
m.-ben fekvő, a felek birtokában lévő Nogzeretua és Kuszeretua birtokok közötti
határ felállításának megszemlélésére, melyet a felek által odavitt fogott bírák
végeztek el jan. 8-án (in oct. fe. Circ. d.), László prépost kérésére kiküldték két
emberüket, György mr. subnotarius-t (Kaponia-i Miklós részére) és János sacer-
dos-t, a Ruzka-i egyház rector-át, akik a kápt.-ba visszatérve Kaponya-i Miklós-
sal és Harazth-i Istvánnal, István fiainak famulus-ával és procurator-ával egybe-
hangzóan a következőket jelentették: jan. 8-án kiszálltak a felekkel és a fogott
bírákkal a felek birtokaira, ahol a kettő közötti határokat a szükséges helyeken
megítélték és ahol kellett, ott újakat állítottak, a feleket pedig meghagyták saját
részükben, ellentmondás nélkül. Kaponia-i Miklós személyesen, Harazth-i Ist-
ván pedig István fiainak személyében a kápt.-i tanúságtevők jelentését megerősí-
tették és a határok felállításához beleegyezésüket adták. A kápt.-i tanúságtevők
jelentése szerint a határ: a Zerethua folyó partja, Herthenpataka folyó a Kusze-
rethua birtok határain belül, Oriuapotoka folyó, fa; két megújított rlgi földjel; két
másik megújított régi határjel, két körtefa (pirum) földjellel fedett tuskója,
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Korongh hely (locus), két új földjel, két másik földjel, két újabb földjel, Laborch
folyó, Polislaza földrész. A kápt. az oklevél visszavitele után azt privilegiális
formában is kiállítja. D. f. V. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 66 806. (Dessewffy cs. margonyai lt. 26.) Hártya, középén két kis lyuk,
amelyek 2 sorban okoznak 2-2, illetve 1-1 szavas hiányokat. Hátlapján rá-
nyomott pecsét nyomai láthatóak.

56. 353. jan. 24. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Sehtur-i Benedek lánya, Adryan ~
Aladar fia János özvegye, Erzsébet asszony a Demenk-i konv. idézőlevelének
megfelelően [1352.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Zolok ~ Zolouk-i
Pál fia Pál mr.-rel szemben és bemutatta a konv. idézőlevelét is, miszerint az
asszony a király jelenléte előtt elpanaszolta, hogy Domonkos fia Chumur Olason
~ Alason ~ Olasan ~ Halason birtokán fekvő részéből, mely őt anyja leányne-
gyede címén illeti meg, a birtok bizonyos elfoglalói (occupatores) kizárták. A
király a Demenk-i konv.-nek oklevelével megparancsolta, hogy küldjék ki tanú-
bizonyságukat, akinek a jelenlétében Wyld ~ Vyld-i Imre fia: András v. másik
fia: Miklós v. Olason-i Domonkos fia János v. Wtwys ~ Wtes ~ Vtus-i Salamon
fia Miklós királyi ember az asszonyt az Olason birtokon őt leánynegyed címén
megillető részbe beiktatja, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király
jelenléte elé [1352.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.), hogy megadják
ellentmondásuk okát és minderről a konv.-nek a királynak kellett jelentést ten-
nie. A konv. Domonkos fia János királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét, akik
a konv.-be visszatérve azt jelentették, hogy kiszálltak Olason birtokra és amikor
azt az asszonynak iktatni akarták Zolok-i Pál fia Pál mr. eltiltotta őket, mivel a
birtokért pereskedett (ipsa possessio esset in lite cum eodem). Pál mr.-t ezért a
királyi ember megidézte a király jelenléte elé a fenti időpontra. Az oklevél be-
mutatása után Pál mr. személyesen kijelentette, hogy a birtok a kezén van (apud
ipsum modo esse ... affirmarat), az országbíró pedig elrendelte, hogy az asz-
szonynak iktassák a birtokot. Ekkor Pál kijelentette, hogy a birtokot király ado-
mányból tartja és erről oklevelet mutatott be. Az országbíró a fentiek miatt bíró-
társaival – bárókkal és nemesekkel – Pál mr.-t Olason birtok negyedének az asz-
szony részére kifizetendő becsértékben elmarasztalta és a veszprémi kápt.-t ok-
levelével felkérte, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Dalka-i
Ector fia György v. Salomon-i Gyula fia Miklós v. Alason-i Domonkos fia János
v. Wtes-i Salamon fia Miklós királyi ember kiszáll birtokra [1352.] nov. 18-án
(in oct. fe. B. Martini conf.), azt igazi és régi határai mellett bejárja és minden
tartozékával és haszonvételével együtt négy részre osztja és határokkal elvá-
lasztva egy egybefüggő részt (in uno loco et ambitu signis pro metis positis
consignando) iktat János özvegyének anyja leánynegyede okán, Pál mr. ellent-
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mondásával nem törődve, három részt pedig meghagy Pál mr.-nek, v. annak,
akihez a jog szerint tartozik, az esetleges ellenmondókat pedig megidézi a király
jelenléte elé [1353.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum), hogy ellenmondásuk
okát megadják. Továbbá más fogott bírákkal Olason birtok negyedének értéket
királyi mértékkel megmérik, v. ha megmérni nem lehet, szemmel megbecsülik
és minderről a kápt. [1353.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) tegyen jelentést.
A terminuson az országbíró előtt személyesen megjelent Zolouk-i Pál fia Pál mr.
és Erzsébet asszony és bemutatták a veszprémi kápt. oklevelét, miszerint Sala-
mon fia Miklós király ember Tamással, a Vesprimium-i Szt. Margit-egyház pap-
jával (sacerdos) [1352.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) kiszállt Olason
birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben a birtokot
bejárták, majd minden tartozékával és haszonvételével együtt négy részre osztot-
ták és negyedrészét nem egy, hanem két darabban (non in uno loco, sed in
duobus) iktatták János özvegyének anyja leánynegyede címén. Egyik rész hatá-
rai: Padar föld, Alason falu közepén földjel, liget, a ligetben tölgyfa alatt földjel,
földjelek, Halagus folyó, Wyld-i Imre fiai: Miklós és András határai, Halason
falu, fák, szilfa (arbor silicis) körül földjel. Másik rész hj.-a: Vtus birtok, köret-
fánál földjel, folyó, szántóföldek, Vyld-i nemesek határainál kettős földjel, az
egyik a nemeseké, a másik az asszonyé. Az országbíró a kápt. oklevele alapján
Olason birtok negyedrészét az asszonynak ítéli, anyja leánynegyede címén, má-
sok jogainak sértetlenül hagyásával, Pál fia Pálra ezzel kapcsolatban örökös
hallgatást parancsolva. D. Bude, 12. die oct. fe. Epiph. d. predict., a. d. 1353.

E.: Dl 4330. (MKA. Acta Paulinorum, Vázsony 9/10.) Hártya. N iniciálé. Két
helyen kisebb lyuk. Hátlapján későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi
összefoglaló. Függőpecsétre utaló vágások.

K.: AO. VI. 9–13. (8. szám).

57. 1353. jan. 24.

Tamás c. országbíró 1353. jan. 24-én (12. die oct. fe. Epiph. d.) kelt nyílt
oklevele szerint: megjelent előtte egyrészről Nogmihal-i Jakow fia János, más-
részről Nogmihal-i Jakow fia Erne mr. özvegye és gyermekkorú fia: Jenő és el-
mondták, hogy közöttük Tamás c. országbíró előtt hosszú idő óta húzódó peres-
kedés van, aminek a tárgyalása végül jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) került, és
ők egymás között, az országbíró előzetes engedélyével a következő megegyezést
tették: az egymás ellen elkövetett jogtalanságokban, károkozásokban és egyéb
gonosztettekben kölcsönösen nyugtatják egymás; az egymás ellen kiadatott bár-
mely oklevelet érvénytelennek tekintik. Jakow fia Jánosnak vissza kell adnia
Erne özvegyének és fiának Erne összes birtokát, különösen Gesen és Wynna bir-
tokokat, valamint a Nogmihal-i malomban – amit Nogmihal-i András fia Mi-
hállyal osztatlanul (commune) bírt – meglévő részét, melyeket Erne az anyjuk-
nak, Jakow özvegyének zálogosított el, a záloglevelekkel együtt. Ha az okleve-
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leket nem adja át, azokat érvénytelennek tekintik. Továbbá vissza kell adnia az
özvegynek és fiának Erne két ménesbeli lovát (equi equitiales) és úri becsület-
szavára annyi sertést, amennyit az özvegy magához tud venni (tot porcos, quan-
tos iuxta fidem suam dominalem eadem domina relicta Erne recipere presump-
meret). Anyjukat Erne házából, ahol most lakik, magához veszi (ad se assump-
mere). Erne özvegyét és fiát pedig bevezeteti a saját házába (in domum suam
intromittere) Zakul-i Pál v. Heym-i Zeuke v. Babapataka-i Pál fia András v.
Stroloityche-i Tamás fia Miklós v. Teodor (Erne özvegye és fia részére küldött),
valamint Bethlem-i Márton fia Domonkos v. Lestemir ~ Leztemyr -i Albert fia
Máté v. Miklós fia Mihály v. Leztemyr-i János fia György v. Mykeche-i Mihály
(Jakow fia János részére küldött) királyi emberek és a Jazow-i konv. tanúságte-
vőinek (akiknek a kiküldését az országbíró oklevelében kérte) jelenlétében márc.
6-án (in oct. diei medii Quadr.). Továbbá Erne özvegyét és fiát a birtokaikban
őket háborgatni akaró anyjával, fiaival és másokkal szemben is megvédelmezi.
Cserében Erne özvegye és fia a Stara nevű birtokuk felét adják Erne és János
anyjának, az Erne birtokából neki járó hitbér és leánynegyed fejében, melyet éle-
te hosszáig megtarthat, halála után pedig visszaszáll Erne özvegyére és fiára. Ha
a birtokok bevételeit és haszonvételeit Erne özvegye és fia rokonaik v. famu-
lus-aik útján akarják igazgatni, megtehetik. A békebírság fejében Erne özvegye
harmadfél M.-t (in tertia dimidia M.) fizet, a többi bírságnak pedig János tesz
eleget. János kijelentette, hogy ha a fentieknek nem tesz eleget, akkor hatalmas-
kodás miatt vívott párbajban vesztesként marasztaltasson (in succubitu facti
potentialiter duelli convinceretur) el az asszonnyal és fiával szemben, amennyi-
ben az asszony ezt a szepesi kápt. kivételével bármely kápt. v. hiteles konv. kirá-
lyi parancsra végzett vizsgálatáról szóló oklevelével bizonyítani tudja.

Tá.: 1. Drugeth Miklós országbíró, 1355. febr. 18. Dl. 85 307. (Sztáray cs. lt.
93.)
2. Drugeth Miklós országbíró, 1355. febr. 18. Dl. 24 681. (MKA. NRA.
861/21.) (18. sz.-i egyszerű Má.) (eltérő névalakok: Wabapataka, Winna
és Nagy Mihal).

K.: Sztáray I. 233–235. (133. szám) (Tá. 1. alapján).

58. 1353. jan. 24. Buda

Tamás c., [I. Lajos király] országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa em-
lékezetül adja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően [1352.] okt.
6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) megjelent előtte [István fia Miklós bán]
procurator-a: Demeter fia István és bemutatta a [….] kápt. [1352.] jún. 21-én (3.
die, f. V., a. fe. B. Iohannis Bapt.) kelt, királynak írott válaszlevelét, miszerint a
kápt. az országbíró oklevelének megfelelően szentlászlói (de S. Ladislao) [...]
királyi emberrel tanúságtevőül kiküldte Mihály papot (sacerdos), akik a kápt.-ba
visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy Keresztelő Szt. János ünnepét
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megelőző [...] napon ([...] prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) a szomszédok és
határosok összehívása után kiszálltak [Kezw] birtokra, az ott a [Miklóst illető
részek] visszavétele, a szükséges helyeken elhatárolása és Miklós volt bán [ré-
szére iktatása] miatt, amikor a veszprémi kápt. nevében, annak megbízólevelével
[.......] a helyszínen nem a bejárás, hanem [bizonyos birtokrészek: egy sessio],
egy kőből épült palota (palatium lapideum), egy malom, három nem művelt sző-
lő, a Chunkereke nevű liget, szántóföldek és kaszálók iktatása ellen tiltakozott.
[A királyi ember] más fogott bírákkal együtt ezek értékét 13 M.-ra becsülte. Erre
a veszprémi kápt. nevében [...] megbízólevelével Anyan fia [János] elmondta,
hogy a birtokokról a kápt. oklevelekkel bír, melyeket kész a következő alka-
lommal bemutatni. Az országbíró erre [1353.] jan. 13-át (oct. fe. Epiph. d.) jelöl-
te ki, amikor Balázs mr., budai főesp. a veszprémi kápt. nevében és annak meg-
bízólevelével megjelent az országbíró; Miklós nádor; Gyletus fia János, Boy-
much-i várnagy; Treutel (dict.) Miklós; Miklós [...] Miklós nádor [prothonota-
rius-a?]; Wgal-i Pál országbírói prothnotarius-a; valamint Bebek (dict.) Domon-
kos fiai: István és György színe előtt és két oklevelet mutatott be: 1. III. Béla
király (H), II. Géza király (H) fiának 1180-ban kelt oklevelét (l. Reg. Arp. 135.
szám), valamint a fehérvári kápt. 1247-ben kelt oklevelét. Az oklevelek bemuta-
tása után az országbíró és bírótársai Miklós bánt kérdezték arról, hogy Kezw mi-
lyen címen tartozik hozzá, mire azt állította, hogy örökség címén és bemutatta
Dénes nádor 1234-ben kelt oklevelét, melyben átírta alnádorának, Köbölkúti Pé-
ternek ugyanabban az évben kelt kiadványát (l. Nádorok 39. és 40.), melyet a
királyi pecsétek módjára függőpecséttel erősítettek meg és az oklevél elején a
kibocsájtó teljes neve helyett csak egy D betű van, amely egyetlen ember nevét
sem jelölheti (sub pendenti sigillo sigillationem inpressum ex utraque parte ad
modum regali sigilli et pro nomine illius a quo [– –]ebatur tantummodo unam
simplicem litteram D in primordio ipsarum litterarum pro totali proprio nomine
habentes, per quod nullius hominis nomen poterat designari [vel agnosci].) A
fentiek miatt az országbíró nem fogadta el hitelesnek a bemutatott oklevelet. Az
oklevelek bemutatása után az országbíró bírótársaival úgy döntött, hogy a vita-
tott ingatlanokat a kápt.-nak ítéli, mások jogainak sérelme nélkül, Miklós bánra
pedig örökös hallgatást parancsol ezzel kapcsolatban. D. Bude, 12. die oct. fe.
Epiph. d. predict., a. d. 1[353.]

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt., Veszprémi Székeskápt. mlt., Oklevelek:
Gyulakeszi 3. (Df. 200 920.) Hártya, N iniciálé. Két részre szakadt, sok he-
lyen nehezen olvasható.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. jún. 29. > ismeretlen oklevéladó, 1463–1468.
Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt., Oklevelek: Miscellanea 5. (Df. 230 084.)
(7v.)

R.: Veszp. Reg. 179–180. (446. szám); ZsO. V. 739. szám (Tá.-ban).
Megj.: 1. Dátum éves része Tá. alapján pótolva.
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2. A fehérvári kápt. 1247-ben kelt oklevelének jelzete: Veszprémi Érseki
és Főkápt. Lt., Veszprémi Székeskápt. mlt., Oklevelek: Gyulakeszi 1A. (Df.
200 645.)

59. 1353. jan. 24. v. később

A vasvári kápt. Loos-i Jakab fia [....] vasvári alispánnak és a szb.-knak
tudtára adja, hogy itt átírt oklevelüknek (l. 25. szám) megfelelően Péter m.-i em-
berrel kiküldték tanúságtevőjüket, akik visszatérve a következőket jelentették:
jan. 20-án v. utána ([in fe. Sebastiani mart.] kiszálltak a birtokrészekre és a
szomszédok és határosok jelenlétében azok hasznainak szedésétől eltiltották [ki-
egészítve a parancslevélből: Zenthbeneduk-i Péter fiait: Bertalan és Jakab
mr.-eket]. D. 5. die termini, a. d. ut supra. [1353.]

E.: Dl. 104 578. (Batthyány cs. lt. Miscellanea. Németújvár 138.)) Papír, csonka.
Kb. első 1/3-ad része hiányzik, adatai néhol ezért hiányosak.

60. 1353. jan. 25.

Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja, hogy jan. 20-án (in
quind. Epiph. d.), Torda-n az erdélyi részek nemeseinek tartott általános gyűlé-
sen (congregatio generalis) megjelentek előtte személyesen egyrészről Isaak fia
Mihály, másrészről Péter fia Miklós mr. és Derekus (dict.) Simon mr., a Kopp-
lyan nemzetségből (generatio) és Isaak fia Mihály elmondta, hogy mivel minden
öröklött birtokát már régen elidegenítették tőle, ezért azokat Miklósra és Simon-
ra hagyja, azzal a megkötéssel, hogy ha azokat teljesen v. részben vissza tudják
szerezni, akkor a visszaszerzett birtokok egyharmadát neki v. örököseinek tar-
toznak átadni, kétharmadát pedig maguknak és örököseiknek megtarthatják.
Miklós és Simon vállalták ezt. A felek kérésére a vajda erről autentikus pecsét-
jével megerősített oklevelet ad. D. 6. die congregationis nostre prenotate, a. d.
1353.

E.: Dl. 98 571. (Károlyi cs. nemzetségi lt., Károlyi cs. lt. 1/18.) Papír. Sérült,
hiányos, szakadozott. Hátlapjára nyomott pecsét körvonalai látszanak.

Má.: Ue. szám alatt (1831. évi).
K.: Károlyi I. 214–215. (138. szám) (E. alapján, jan. 20-ra v. ápr. 9-re keltezve.);

Doc. Trans. C. X. 176–177. (164. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 253. (682. szám).
Megj.: Mivel az oklevél csonka, ezért a regeszta elkészítéséhez Má.-t is igénybe

kellett venni.
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61. 1353. jan. 25. Torda

István erdélyi alvajda emlékezetül adja, hogy a Miklós vajda által, jan.
20-án (in quind. fe. Epiph. d.) Torda-n tartott közgyűlésen (generalis congre-
gatio) Torda-i Nagy (Magnus) (hátlapon: dict. Maglas) Miklós az alvajda meg-
bízólevelével Hench fia Pál nevében elmondta, hogy László fia István meggyil-
kolta Hench fia Pál fia Istvánt; László fia István pedig a gyilkosságban ártatlan-
nak vallotta magát. Ezért az alvajda László fia Istvánt 12-ed magával, Torda-n,
jan. 26-án (7. die dict. congregationis) leteendő esküre ítélte, az alvajdai ember
előtt. D. Torde, 6. die congregationis predicte, a. d. 1353.

E.: Dl. 73 666. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 105.) Papír, zárópecsét nyomával.
Hátlapján külzet: Pro Stephano filio Ladislai contra Nicolaum dictum Mag-
las (!) super facto iuramenti sabbato proximo post festum Conversionis beati
Pauli apostoli Torde fiendi memorialis.

K.: Teleki I. 95–96. (59. szám); ZW. II. 90–91. (675. szám); Doc. Trans. C. X.
177–178. (165. szám) (román ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 254. (683. szám).

62. 1353. jan. 26. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte személyesen egyrészről Beche-i
Péter fia Máté, másrészről Leurente fia Tamás fiai: Miklós és János és elmond-
ták, hogy a Veszprém m.-i Beche birtok ügyében az országbíró ítéletlevele ér-
telmében a következő hétfőn, [jan. 28-án], (f. II.) párbajt kellett volna vívniuk,
azonban a pert a felek által felkért 8 fogott bíró (4-4 mindkét fél részéről) ítéleté-
re bíznák, akik Beche birtokon, a veszprémi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében
(akinek a kiküldésére a kápolnaispán jelen levelével kérte fel a kápt.-t), továbbá
Korontal-i Miklós fia Petew v. Haba-i Ornolth fia Balázs v. Salamon-i Kelemen
fia Domonkos a felperes részére, Zyuithyuk-i Zoda fia Péter v. Iutas-i Péter fia
István v. Deuecher-i Lőrinc fia János a másik fél részére küldött királyi emberek
márc. 6-án (in oct. die medii Quadr.) fogják a pert eldönteni. Ha a felek közül
valamelyik a fogott bírák döntését nem fogadja el, v. megengedi, hogy az általa
odavitt fogott bírák döntés nélkül távozzanak el a helyszínről, akkor a párbajban
vesztesként marasztaltasson el (in pena succubitus duelli). D. Bude, crastino die
Conv. B. Pauli ap., a. d. 1353.

Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta. Horvát István.)
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63. 1353. jan. 28. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy a vasvári kápt. levele szerint Kald-i Sefredus fia Miklós
fia Péter megidéztette a király jelenléte elé [1352.] júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B.
Iohannis Bapt.) Arukkuz-i Ellős fia Miklós mr.-t, mivel az a Vasvár m.-i Myhal-
folua (alio nomine Saar) birtok iktatásának ellentmondott. Az ügyet többször
elhalasztották, végül [1353.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) került. Ekkor meg-
jelent az országbíró előtt Miklós fia Péter személyesen és Ellős fia Miklós
mr.-rel szemben bemutatta a vasvári kápt. birtokvisszavevő és határjáró okleve-
lét. E szerint: amikor Miklós fia Péter a királyi emberrel és a kápt. tanúságtevő-
jével [1352.] jún. 5-én (f. III. prox. an. fe. Corporis Christi) a szomszédok és ha-
tárosok összehívása után és jelenlétükben Myhalfolua (alio nomine Saar) birto-
kot bejáratni és magának iktattatni akarta, Miklós mr. nevében János fia István a
királyi embert és a kápt. tanúságtevőjét nem a bejárástól, hanem az iktatástól
eltiltotta. Miklós fia Péter elmondta, hogy a birtok őt illeti meg rokonság okán
(ratione linee generationis) és erről oklevelekkel is rendelkezik, melyeket kész
bemutatni. Bemutatta a győri kápt. 1236-ban kelt oklevelét. E szerint: Buza fia
Buza és Vytemerius ~ Itimerius fia Vytemer ~ Itimer a győri kápt. színe előtt
elmondták, hogy a Saar nevű predium-ot eladták Myom fia Mihálynak 56 ezüst
M.-ért, minden rokonuk (cognatus) jelenlétében és hozzájárulásával, ellentmon-
dás nélkül. Farkas c. pristaldus-a Akus a predium határait a következőképpen
jelölte ki: a Mura-ra vezető út közepén két fő határjel, füves (herbida) út, ke-
resztútnál két határjel (Ke-i Mihályé, a Ny-i Morkolphus-é), Saar-ra vezető út
mellett két határjel (Ke-i Mihályé, Ny-i Morkolpus-é), Mihály határa, twl fa;
völgy, folyó caput-ja (egyik része Mihályé, másik Morkolphus-é); Saar víz
(aqua), egwr (wlgo) fán határjel. Itt végződik Morkolphus határa. Marcellus fa-
lujától (a villa Marcelly) kezdve völgy, nagy útnál, lignum quietis-nek mondott
fánál Marcellus részéről az első határjel, Mura útja (via Mure) mellett nagy twl
fa, Markus keresztútnál (ad crucem viarum Markus) határjel. Ellős fia Miklós
mr. személyesen előállva bemutatta a vasvári kápt. 1312-ben (l. Anjou-oklt. I.
430. sz.) és 1313-ban (1313. máj. 5., l. Anjou-oklt. I. 507. szám), valamint két
1326-ban kelt oklevelét (1326. dec. 7., l. Anjou-oklt. X. 530. és 531. számok) Az
oklevelek bemutatása után az országbíró háromszor megkérdezte Sefredus fia
Miklós fia Pétert és a Mihalfolua (alio nomine Saar) nevű birtok (possessio seu
predium) eladóját (venditor et alienator): Marcellus fia Miklóst, hogy milyen
rokoni kapcsolatban vannak, mire azt válaszolták, hogy ők fr. patruelis-ek (pat-
rueli fraternitate se unvicem unitos) és ezért a birtok egyik fele egyiküket, másik
fele másikukat illeti meg. Az országbíró megkérdezte, hogy kik az őseik (priores
et progenitores). Miklós fia Péter megnevezte atyját: Miklóst, annak atyját:
Sefridust, annak atyját: Andrást és annak atyját Cheme deákot (litteratus).
Marcellus fia Miklós pedig atyját: Marcellust, annak atyját Görbe (Curvus)
Marcellust, annak atyját Moym fia Mihály fia Mihályt, aki Saar birtokot 56 ezüst
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M.-ért megvásárolta Buza fia Buza-tól és Itimerius fia Itimerius-tól. Az ország-
bírónak a bemutatott oklevelek alapján úgy tűnt, hogy a predium-ot Moym fia
Mihály (Marcellus fia Miklós őse) Sefridus fia Miklós fia Péter ősei nélkül vásá-
rolta majd, majd Moym fia Mihály fia Mihály halála után Marcellus (Miklós ap-
ja) kezére került a rokonság okán és Miklós 10 iugerum föld és egy malom kivé-
telével eladta azt Kuchk-i Sándor c.-nek és ekkor a birtok ügyében kiállított ok-
leveleket érvénytelennek mondták ki. Sefridus fia Miklós fia Péternek sem-
milyen joga nincs a birtokra, az ősei által bírt oklevelek sem most, sem később
nem tudja bemutatni, de Marcellus fia Miklós belegyezésével a győri kápt.-nak a
predium eladásáról szóló oklevelét felhasználva az Ellős fia Miklós mr. kezére
került birtokot patvarkodva magának meg akarta szerezni. Ezért az országbíró
bírótársaival (Miklós nádor (H), István, Slauonia volt bánja, jelenlegi tárnokmr.,
Bubek (dict.) István mr. liptói c., Treutul (dict.) Miklós volt pozsonyi c., Sándor
fia János Gumur-i c., Miklós nádori prothonotarius) úgy döntött, hogy Sefredus
fia Miklós fia Pétert és Marcellus fia Miklóst patvarkodásban (indebitis et ca-
lumpnosis eorum processibus ac acquisitionibus fraudulentibus) marasztja el és
az ország (H) határain belül fekvő javaiknak elvesztésével bünteti, melynek két-
harmad része a bírót, egyharmad része pedig a perbeli ellenfelet illeti. Mihalfo-
lua (alio nomine Saar) predium birtokában (a 10 iugerum és a malom kivételé-
vel) meghagyja Ellős fia Miklós mr.-t és örököseit, Miklós fia Péterre és
Marcellus fia Miklósra, valamint örököseikre a fentiekkel kapcsolatban örökös
hallgatást parancsolva. D. Bude, 16. die oct. fe. Epiph. d. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 91 445. (Festetics cs. lt. VAS 35.) Hártya, N iniciálé. Függőpecsétre uta-
ló vágások.

K.: AO. VI. 13–19. (9. szám).
Megj.: A győri kápt. 1236-ban kelt oklevelének eredeti példánya: Dl. 91 105.

64. 1353. jan. 29. Avignon

[VI.] Ince pápa visszavonja VI. Kelemen pápa üres v. megüresedő egyhá-
zi javadalmakra vonatkozó rezerválásait. D. Avinione, IIII. Kal. Febr., pápasága
első évében. [1353.]

E.: —
R.: Gasnault I. 34. (nr. 101.) (latin) (V. 244, f. 53; V. 219., f. 6: De curia nr. 13.

alapján).

65. 1353. jan. 29. Avignon

[VI.] Ince pápa érvényteleníti a korábbi pápák (quicumque Romani
pontifices) okleveleit a különböző egyházi javadalmak (kanonokság, prebenda,
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dignitas, personatum, officium) bárkinek való rezerválásáról. D. Avinione, IIII.
Kal. Febr., pápasága első évében. [1353.]

E.: —
R.: Gasnault I. 34. (nr. 102.) (latin) (A 122 f. 20; V. 221., f. 3: De curia nr. 33.

alapján).

66. 1353. jan. 29.

[I.] Lajos király 1353. jan. 29-én (f. III. prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. in
presenti [1353.]) kelt oklevele szerint a király az egyrészről Batur-i Bereck fia
Leukus fia Péter, másrészről ua. Bereck fia Miklós, valamint ua. Bereck fia Já-
nos fiai: László, György és István közötti, az országbíró előtt indított pert pa-
rancslevelével (littere preceptorie) máj. 1-jére (ad. oct. fe. B. Georgii mart.) ha-
lasztatta, mivel László vele együtt Erdélyben (in partibus Transsilvanis) az ő
szolgálatában volt. Most visszatértek a király székhelyre, Budára, Péter a fr.-ei
ellen birtokosztály ügyében indított perét előterjesztette (retulisset) és mivel már
nem szükséges azt hosszan halasztani, ezért a király megparancsolja az országbí-
rónak, hogy a korábbi perhalasztást parancsoló oklevelet semmisnek tekintve, a
pert minden bírság nélkül márc. 6-ra (ad oct. diei medii Quadr.) a korábbi állapot
fenntartása mellett halassza el, azzal, hogy akkor befejezi és már nem halasztja
tovább, semmilyen indok mellett.

Tá.: a 81. számú oklevélben.
Megj.: Tá. szerint gyűrűspecséttel volt megerősítve.

67. 1353. jan. 29.

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy János veszprémi püspök kéré-
sére engedélyezte, hogy az egyház Zala m.-i Erek birtokán minden kedden
(singulis f. III. singulis ebdomidis) vásárt (forum liberum) tartsanak a többi,
szomszédos vásárok sérelme nélkül. Az uralkodó biztosítja a kereskedőket és
vásározókat, hogy az Erek birtokon tartott vásárra áruikkal együtt szabadon el-
mehetnek, majd dolguk végeztével onnan minden zaklatás és akadályoztatás
nélkül eltávozhatnak. Ezeket a piacokon és nyilvános helyeken ki kell hirdetni.
D. Bude, f. III. prox. p. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1353.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Oklevelek EREK 1. (Df. 200 204.) Hártya.
Hátlapján későbbi kezekkel írott tárgymegjelölések.

K.: Zala I. 534. (338. szám).
R.: Veszp. Reg. 180. (447. szám).
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68. 1353. jan. 29. Torda

Konth Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja, hogy a király
parancsára (ex litteratorio mandato) jan. 20-án (in quind. fe. Epiph. d.), Erdély
nemesei és minden rendű és rangú embere számára, Torda-n tartott közgyűlésén
(generalis congregtio) megjelent bírói színe előtt Lőrinc deák (litteratus), Dee-
sakana ~ Desakana város (civitas) bírája a város nevében annak megbízólevelé-
vel és elmondta, hogy a Beke ~ Beeke nevű földet – melyet Sous (dict.) Péter
kapott szolgálataiért a királytól, mint örökös nélkül meghalt ember földjét és me-
lyet a város polgárai tőle 27 M.-ért megvásároltak – Petew ~ Peteu, László és
Tamás Nema-i nemesek hatalmaskodva elfoglalták. A nemesek azt válaszolták,
hogy Sous (dict.) Péter osztályos atyafiuk (proximus et generatio eorum fuisset
indivisionalis) és Beke föld osztály útján került el tőlük, majd Sous (dict.) Péter
halála után ismét rájuk szállt és őket örökség címén illeti meg. A fentiek után a
vajda a Nema-i nemeseket háromszor (trinario) megkérdezte, hogy a rokonság
ténylegesen fennállt-e közöttük és Péter között, akik azt mondták, hogy Péter
egy rokonuk férje volt (maritus cognate) és bemutatták [I.] Károly király (H)
privilégiumát, melyben átírta Tamás vajda nyílt oklevélét, továbbá az erdélyi
kápt. Nema birtok hj.-át tartalmazó oklevelét. Tamás vajda, 1321. nov. 4-én,
Chythow ~ Chythou vára alatt kelt és I. Károly pivilégiumában átírt oklevele (l.
Anjou-oklt.VI. 291. szám), valamint az [erdélyi] fehérvári egyház, 1322. máj.
8-án (in quind. fe. B. Georgii mart., in a. d. 1322.) kelt oklevele szerint Beke
földet Mihály és Gergely Nema birtokához csatolták. Az oklevelek felolvasása
után Lőrinc, Desakana bírája és procurator-a bemutatta Tamás vajda nyílt okle-
velét, mely szerint a polgárok soha nem adták el a földet Mihálynak és Gergely-
nek, sem pedig nem jelentek meg Chythou vár alatt a vajda színe előtt a föld
ügyében. A vajda a felek előterjesztésének meghallgatása után az erdélyi hét m.
szb.-it és az esküdteket, valamint Beke föld szomszédait és határosait megesket-
ve és őket megkérdezve megtudta, hogy Sous (dict.) Péter nem állt rokoni kap-
csolatban a Nema-i nemesekkel és Beke földet, melyet királyi adományként ka-
pott, mint örökös nélkül elhalt ember birtokát, Péter eladta a Desakana-i polgá-
roknak (cives et hospites) 27 M.-ért, a polgárok pedig azt nem adhatták el, mivel
a városokban és szabad falvakban (in civitatibus vel liberis villis) élő polgárok a
király engedélye nélkül nem adhatják el földjeiket a környező nemeseknek. To-
vábbá az adásvétel idején Nema-i Mihály Tamás vajda notarius-a volt, ezért az
oklevél a szb.-k és az esküdtek jelentése szerint gyanús. A szb.-k, esküdtek, a
határosok és a szomszédok véleménye szerint Beeke föld soha nem volt a
Nema-i nemesek öröklött birtoka, de mint örökös nélkül elhalt ember birtokát a
király Sous (dict.) Péternek adományozta szolgálataiért, tőle pedig a Deesakana-i
polgárok megvették. Ezért a vajda a vele törvényszéket ülő szb.-kkal, esküdtek-
kel és nemesekkel a birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt a
Deesakana-i polgároknak ítéli, mások jogainak sértetlenül hagyásával és őket
annak birtokába emberével bevezetteti, Peteu-re, Lászlóra és Tamásra pedig a
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birtokkal kapcsolatban örökös hallgatást parancsol. Az oklevelet nagyobb, au-
tentikus pecsétjének távolléte miatt (propter absentia sigilli nostri maioris et
autentici), mivel azt a külső Hunyad m. nemeseinek Zenthdemeter-en tartott
közgyűlésére küldte, kisebb pecsétjével erősítteti meg. D. Torde, 10. die
congregationis nostre prenotate, a. d. 1353.

Á.: Vilmos pécsi püspök, 1367. nov. 30. Archivele Statului Cluj. Dés város lt.
Dés város tanácsa. Oklevelek. 18. (Df. 253 314.)

K.: ZW. II. 91–93. (676. szám); Doc. Trans. C. X. 178–183. (166. szám) (román
ford. is).

R.: Történeti Lapok 1. (1874) 411. (18. szám); Erdélyi Okm. III. 254. (684.
szám).

Megj.: I. Károly királynak a fenti oklevélben dátum nélkül említett oklevele va-
lószínűleg 1341. máj. 10-én kelt kiadványát takarja (Dl. 27 829., Anjou-oklt.
XXV. 309. szám).

69. 1353. jan. 29. Sibenik

Sibenik város hatóságának 1353. jan. 29-én (a. a Nat. eiusdem [D.] 1353.,
ind. 6., die 29. Ian.) kelt oklevele szerint [I.] Lajos a király (V).

E.: A.HAZU D-IV/71. (Df. 230 450.)
K.: Smič. XII. 147–148. (105. szám).

70. 1353. jan. 30. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetébe idézve Batur-i Bereck fia János fia
László mr. Zabolch-i c. szolgálatait, abban a kegyben részesíti, hogy rokonai
(proximi et cognati) közül senki nem szerezhet v. igényelhet részt az általa szer-
zett Horuat (Karazna m.), Kyralteluke, Nogfolu (Zabolch m.), Thaagh (Szatmár
m.) birtokokban és a szintén általa szerzett fél Suuegd birtokban (Bihar m.).
Azonban, ha a jövőben László meg akarja osztani a birtokokat, szabadon megte-
heti. D. Bude, f. IV. prox. an. domin. Esto michi, a. d. 1353.

E.: Dl. 30 119. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-ból. GYKOL. Cista
diversorum comitatuum 2/1/29.) Hártya, jobb oldala vízfoltos. Hátlapján le-
pergett nagypecsét körvonala, a pecsét által eredetileg takarva: Relatio Sy-
monis filii Mauritii. Hátlap jobb oldalán más középkori kézzel: Littera gra-
tiosa. Hátlap bal oldalán, főszöveg írására merőlegesen 17. sz.-i kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: Fehérvári kápt., 1773. nov. 28. Dl. 8007. (MKA. NRA. 1024/30.)
K.: AO. VI. 19–20. (10. szám); Doc. Trans. C. X. 183–184. (167. szám) (román

ford. is).
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R.: Erdélyi Okm. III. 254. (685. szám.)

71. 1353. jan. 30. Buda

[I.] Lajos király (H) a nyitrai kápt.-nak. Kysmayus-i Iuanka fia István a
saját, valamint apja: Iuanka és fr.-e: János nevében elmondta neki, hogy egy bi-
zonyos Bychou birtokról való Namzlou soha nem volt nemes, fiát, Jánost pedig
Namzlou fia János [fr.-ei]: Bertalan, Miklós és Tamás Bychou birtok megszerzé-
sében (mely Kymayus birtokért cserébe került hozzájuk) nem segítették. Ezért az
uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Sarnonicha-i Badeu fia János v. Chernete-i Márk fia Miklós v. Lekouch-i István
fia György királyi ember lefolytatja a vizsgálatot, majd minderről a kápt. neki
tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. Purif. B. virg., a. d. 1353.

Á.: a 111. számú oklevélben.

72. 1353. jan. 31. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája a győri kápt. tudtára adja, hogy amikor
jan. 8-án (in oct. diei Strennarum prox. preteritis) a bárókkal és az ország neme-
seivel ítélőszéket ült, megjelent előtte Bozyn-i Ábrahám (Abraa) fia Sebus mr.
famulus-a és procurator-a: Nagy (Magnus) Balázs és bemutatta a nádor [1352.]
szept. 30-án (16. die oct. fe. Nat. virg. glor., in a. iam transacto) kelt oklevelét
Sebus mr. fr.-e: Péter mr. ellenében. Jóllehet a felek vállalták, hogy 100 M. per-
be lépés előtti bírságot fizetnek, de Péter mr. ezt visszautasította és nem mutatta
be a pereskedés folyamán Sebus mr. ellen kiadott okleveleit sem és nem jelent
meg a nádor színe előtt sem. Mindezek után a nádor bírótársaival: Tamás c. or-
szágbíróval, Péter fia Tamás volt vajdával, Vgal-i Pál országbírói prothonota-
riussal és Wolko-i Pál fia Péterrel úgy döntött, hogy Péter mr.-t az 50 M. követe-
lése (pro requisitione), melyet a korábbi megegyezés semmissé tett és a bírói
döntés el nem fogadása miatt (pro non acceptacione dicti arbitrii) patvarkodás-
ban (in facto calumpnie) elmarasztalja és minden birtokának, birtokészének és
javának elvesztésével bünteti, melynek kétharmadrésze a nádor, egyharmada
pedig perbeli ellenfelét illeti. A nádor felkéri a győri kápt.-t, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében Omodeus fr.-e: István speciális nádori ember
kiszáll Péter mr. összes birtokára, azokat kétharmad részben neki, egyharmad
részben pedig Sebus mr.-nek iktatja, amíg azok, akiket inkább megillet (magis
competere dignoscuntur) megfelelő értéken (in earum condigno pretio et valore)
ki nem váltják. Ha ki szeretnék váltani, akkor fogott bírák becsüljék meg azok
értékét, az azokat kiváltani akarók részére pedig jelöljenek ki időpontot a nádor
előtt való megjelenésre. Minderről a kápt. tegyen jelentést. D. 24. die termini
prenotati, a. d. 1353.
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E.: Dl. 4245. (MKA. NRA. 358/37.) Hártya, első H betű nagyított. Hátlapon
külzet (Amicis suis, capitulo ecclesie Iauriensis pro magistro Sebus de Bo-
zyn contra magistrum Petrum fratrem suum.) és rányomott pecsétre utaló
vágás.

K.: AO. VI. 20–35. (11. szám) (formulás részeken kihagyásokkal).
R.: Doc. Trans. C. X. 184. (168. szám) (román).

73. 1353. febr. 1.

Az erdélyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy az előttük megjelent
Péter fia Beken ~ Buken, Lapad-i nemes kérésére pecsétjükkel megerősített ok-
levelükben szóról-szóra átírják [I.] Lajos király (H) 1347. okt. 16-án kelt nyílt
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXI. 968. szám). D. in vig. fe. Purif. virg. glor., a. d.
1353.

E.: Dl. 29 680. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-ból. KÜKÜLLŐ 3/34.)
Hártya. Rányomott pecsétet rögzítő hártyaszalag. Hátlapján későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: Erdélyi kápt., 1786. jún. 14. (ue. szám alatt).
K.: Doc. Trans. C. X. 184–185. (169. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 255. (686. szám).

74. 1353. febr. 1. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy a Zemlen és
Wngh m.-k nemesei számára, 1349. aug. 10-én (f. II. prox. an. fe. Ass. B. virg.,
sub a. d. 1349.), Patak városa (civitas) mellett tartott közgyűlésen (congregatio
generalis) Fülöp fia Ramacha a szintén ott lévő Leztemer-i János fia Gál nevé-
ben elmondta – ahogyan erről az ott kiadott nádori oklevél is tájékoztat –, hogy
Chegze fia Demeter és Márton fia Mihály Bethlen-i nemesek Leztemer birtok-
nak a felét, mely korábban Gál örökösök nélkül elhunyt fr. patruelis-e: Illés fia
János tulajdonában volt, elfoglalták és ennek az okát szeretné megtudni tőlük.
Gál kijelentette, hogy ha Demeter és Mihály a fél birtokot nem szállták volna
meg, akkor az abból őket megillető részt megkapták volna. Ez után Demeter
személyesen és Mihály nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével Jakou fia
László mr. azt válaszolták, hogy a fél birtokkal kapcsolatban okleveleik vannak,
melyeket a nádor által erre kijelölt következő alkalommal készek bemutatni. A
nádor úgy határozott, hogy Demeter és Mihály Leztemer birtok felére vonatkozó
bizonyítékaikat kötelesek [1349.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Budán
bemutatni, hogy azokat megtekintve ítéletet tudjon hozni. A kijelölt időpontról a
pert [1352.] okt. 6-ra halasztották el (ad oct. fe. B. Michaelis arch. prox. transac-
tas). Ekkor megjelent a nádor előtt Ramacha, a szintén megjelent Gál megbízott-
ja és azt kérte, hogy Chegze fia Demeter és Márton fia Mihály az okleveleiket
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mutassák be. Demeter és Mihály helyett a Jazou-i konv. megbízólevelével Beth-
len-i Márton fia Domonkos jelent meg és bemutatta a Jazou-i konv. 1339. júl.
19-én kelt, Dávid Lelez-i prépost és a konv. 1304-ben kelt nyílt oklevelét szó-
ról-szóra átíró privilégiumát (l. Anjou-oklt. I. 685. szám és XXIII. 432. szám). A
Jazou-i konv. oklevele szerint Gál helyett atyja: János jelent meg 1339-ben fiát a
várad-előhegyi Szt. István-konv. megbízólevelével képviselve, ekkor Gál még
annyira fiatal volt, hogy procurator-t is alig tudott állítani (in tam tenerima exti-
terat etate, ut vix procuratorem constituere valuisset). A nádor a tárgyalást har-
madnapra, azaz [1352.] okt. 9-re (ad 3. diem) halasztotta, a bárók döntésére. Ek-
kor megjelent a nádor színe előtt Bethlen-i Márton fia Domonkos, Chegze fia
Demeter, Márton fia Mihály, valamint ua. Demeter felesége: Katalin asszony és
ua. Mihály felesége: Anna asszony (mindketten Illés fia János lányai) a Jazou-i
konv. megbízólevelével egyrészről, másrészről Gál, procurator-ával: Ramachá-
val és elmondták, hogy a nádortól engedélyt kérve a megegyezésre fogott bírák
segítségével a következő megegyezésre jutottak: Leztemer birtok felét, mely ko-
rábban Illés fia János (az asszonyok apja és Gál fr. patruelis-e) birtokában volt,
két egyenlő részre osztják fel tartozékaival ás haszonvételeivel együtt, melyek-
ből az egyik részt Mihály fia János fia Gálé, a másik pedig az asszonyoké lesz,
mások jogainak sértetlenül hagyásával. Az asszonyok procurator-a azt mondta,
hogy Katalinon és Annán kívül Illés fia Jánosnak még három lánya van, de Ka-
talin és Anna az itt nem szereplő nőtestvéreiknek járó leánynegyed, valamint
anyjuknak járó hitbér és jegyajándék ügyében nyugtatják Gált és örököseit és ha
azzal kapcsolatban perbe vonnák saját költségükön és fáradságukon tartoznak
megvédelmezni. A nádor felkérte a Lelez-i konv.-et, hogy küldje ki mind a két
fél részére tanúságtevőjét, akiknek a jelenlétében Nena-i Miklós fia László v.
Beud fia Péter v. Bodhaza-i László v. uo. való Donch (Gál részére küldött), va-
lamint Leztemer-i Simon fia László v. Naualad-i Nata fia László v. Zbugya-i
Péter fia Pál (az asszonyok részére küldött) királyi emberek [1353.] jan. 3-án (3.
die diei Strennarum) kiszállnak Leztemer birtok felére, azt a szomszédok, hatá-
rosok és a felek v. procurator-aik jelenlétében két egyenlő részre osztják, azokat
határokkal egymástól elválasztják és az egyiket János fia Gálnak, a másikat pe-
dig az asszonyoknak iktatják örökös birtoklásra, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézik a nádor jelenléte elé [1353.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.),
hogy ellentmondásuk okát megadják. A konv. pedig minderről tegyen jelentést
[1353.] jan. 13-ra. A terminuson megjelent a nádor előtt Ramacha (János fia Gál
nevében) és Chegze fia Demeter (felesége: Katalin és Mihály felesége: Anna
nevében) és bemutatták a Lelez-i konv., 1353. jan. 15-én kelt okleveleit (duo
paria litterarum) (l. 21. szám). A nádor a Lelez-i konv. oklevele alapján Lezte-
mer birtok felének Dé-i részét János fia Gálnak és örököseinek, É-i részét pedig
Katalin és Anna asszonyoknak és örököseiknek hagyja örökös birtoklásra, má-
sok jogainak sértetlenül hagyásával. Erről függő, autentikus pecsétjével megerő-
sített privilégiumot állít ki. D. Bude, 20. die oct. fe. Epiph. d. predict., a. d. 1353.
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E.: 1. Dl. 67 400. (Szirmay cs. lt. 6.) Hártya. Hiányzó N iniciálé. Hátlapján más
középkori kézzel írt tárgymegjelölés. Sötét színű sodraton függő, természe-
tes színű, kissé sérült, kerek pecsét.
2. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales ZEMPLÉN 63. (Df. 209 783.) Hártya,
fényképfelvétele több helyen foltos, nehezen olvasható. Függőpecsétre utaló
vágások. Hátlapon későbbi kezekkel írott tárgymegjelölések.

Má.: 1. Dl. 67 400. (Szirmay cs. lt. 5.) (19–20. sz.-i.)
2. Ue. jelzet alatt. (Szirmay cs. lt. 7.) (19–20. sz.-i.)

75. 1353. febr. 1.

Margit, Heinrich von Schwechat (Schwechent) özvegye a Lajta menti
Bruckban lévő ágostonos rendieknek adja azt az erdőséget, mely Magyarorszá-
gon (auf dem Hungerschen), a Lajta-hegységben fekszik, és amely a gyerekeivel
történő birtokosztás révén került hozzá azzal a feltétellel, hogy a szerzetesek
minden esztendőben böjt utáni kántorböjtöt követő hétfőn este és reggel misét
mondanak férje és fivére, Pilgrein von Puegen lelki üdvéért, amely alkalmakra a
szerzetesek két font viaszból készítsenek gyertyát, továbbá készítsenek harminc
mécsest is, amelyek égjenek az általuk mondott harminc mise alkalmával. To-
vábbá a szerzetesek készségességét fokozandó a kolostor mindenkori perjele
kapjon 3 solidus dénárt, a miséző pap pedig 3 dénárt, amint a mise véget ér. Az
asszony a szerzeteseknek ad az erdő mellé egy teher- és igénymentes szőlőt is,
hogy azon oltár előtt, ahol a férje nyugszik, örökmécses égjen. Ha mindezen fel-
tételek nem teljesülnének, mindkét birtok visszaszáll az asszonyra, illetve örökö-
seire, hogy másik egyháznak adhassák. Az oklevélre Margit saját pecsétjét, illet-
ve a fivéréjét, Pilgrein von Puegenét is felfüggesztik.

Skorka Renáta

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 73.C.16. (Df. 238 350.)
Hártya. Két hártyaszalagról a pecsét leesett. Hátlapon középkori kézzel: Lit-
tera domine de Swechent super ligna sita an dem leytaperigs., valamint ké-
sőbbi feljegyzések.

K.: Str. IV. 90–91. (59. szám).
Megj.: Az oklevél német nyelvű.

76. 1353. febr. 2.

A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük egyrészről személyesen Manus, Kalyan-i nemes (a konv.
megbízólevelével képviselt fr. uterinus-a: Bertalan nevében is), másrészről if-
jabb (iunior) Wos (dict.) Miklós és előbbi elmondta, hogy az őket szorongató
szükség elkerülése miatt az őket örökség jogán megillető Clus m.-i Dyos birto-
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kukat minden tartozékával és haszonvételével együtt, jelen oklevél kiadásától
számított 8 évre 60 M. ezüstért elzálogosították Wos (dict.) Miklósnak, oly mó-
don, hogy a nyolc év leteltéig azt a zálogösszegért bármikor visszaválthatják. Ha
a 8 év alatt nem tudják visszaváltani, v. nem törődnek a visszaváltással, akkor
csak az összeg kétszereséért tehessék meg. A birtokot csak Wos (dict.) Miklós-
nak adhatják v. zálogosíthatják el. Ha Miklóst Dyos birtok ügyében perbe fog-
ják, saját költségükön és fáradságukon tartoznak megvédelmezni. D. sabb. prox.,
videlicet in fe. Purif. virg. glor., a. d. 1353.

Á.: 1. Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 1. után Dl. 26 980. (Erdélyi országos
kormányhatósági lt.-ból, KKOL. Cista comitatuum Kolozs K 20.)
2. Á1. > ua., 1839. jún. 18. (ua. szám alatt).

K.: Doc. Trans. C. X. 185–186. (170. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 255. (687. szám).

77. 1353. febr. 2.

A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük egyrészről személyesen Manus, Kalyan-i nemes a maga
és a megbízólevélellel képviselt fr. uterinus-a: Bertalan nevében, másrészről if-
jabb (iunior) Wos (dict.) Miklós és előbbi elmondta, hogy ha vissza tudják vál-
tani azt a Dyos birtokon lévő részt, melyet Deme, Tyburchteleke-i nemesnek 4
évre elzálogosítottak, akkor a Wos (dict.) Miklósnak elzálogosított részhez kell
hozzácsatolni. A birtokrészt csak Wos (dict.) Miklósnak zálogosíthatják el és
csak a saját v. Miklós pénzén válthatják ki. D. in fe. Purif. virg. Marie, a. d.
1353.

Á.: 1. Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 1. után Dl. 26 980. (Erdélyi országos
kormányhatósági lt.-ból, KKOL. Cista comitatuum Kolozs K 20.)
2. Á1. > ua., 1839. jún. 18. (ua. szám alatt).

K.: Doc. Trans. C. X.186–187. (171. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 255. (688. szám).

78. 1353. febr. 4. Buda

Tamás c. országbíró, Budán, 1353. febr. 4-én (Bude, 16. die 8. diei oct. fe.
Epiph. d., a. eiusdem 1353.) kelt oklevele szerint: Domonkos fia Miklós meg-
gyilkolása miatt egyrészről özvegye és fia: András, másrészről Péter fia Tuluk
(dict.) Pál az országbíró előtt a következőképpen egyeztek meg: ha András örö-
kösök nélkül hunyna el, akkor az Abustyan birtokon lévő része Pálra és fr.-eire,
valamint örököseikre száll, a leánynegyedként számon tartott részek is (portio
filialis). Ha Pál és fr.-ei, valamint leszármazottaik hunynának el örökösök nél-
kül, akkor az Abustyan birtokon lévő részeik Andrásra és örököseire szállnak.
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Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1384. júl. 1. > Szentgyörgyi Tamás országbíró,
1385. máj. 6. Dl. 3605. (MKA. NRA. 1512/2.)

K.: AO. VI. 36. (12. szám).
R.: Horváth, Gödöllő 85. (8. szám).

79. 1353. febr. 4. - febr. 24. között Buda

[I.] Lajos király (H) a [várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház
konv.-jének.] Jelentették neki Chahol-i Nagy (Magnus) János fia Péter nevében,
hogy febr. 3-án (in domin. Esto michi) [konv. okleveléből: Bencench fia Jakab
fia (hátlapról: László)] a közúton (in libera via) haladó Wastyan-i jobbágyait
megtámadta, [konv. okleveléből: javaikat elrabolta, őket levetkőztette], továbbá
5 ökröt elragadott tőlük. Ezért a király felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúság-
tevőjét, akinek a jelenlétében Tykud-i Domonkos fia Deseu v. [...] fia Péter v.
Baya-i [....] királyi ember lefolytatja a vizsgálatot és erről a konv. a királynak
tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. p. [......] [13]53.

Á.: a 110. számú oklevélben.
Megj.: Az oklevél E.-je csonka, ezért a királyi mandátum dátuma csak közelítő-

leg állapítható meg. A két szélső dátumot a hatalmaskodás, illetve a konv.
jelentésének kelte adja.

80. 1353. febr. 5. Avignon

[VI.] Ince pápa az Apostoli Szék követeként Lo.-ba (P) és Mo.-ra (U) kül-
di Arnaldus de Lacaucina krakkói kanonokot, akit VI. Kelemen pápa is ugyaner-
re a feladatra rendelt, és megengedi neki, hogy a Kamara ügyeiben élhessen a
pápák leveleivel és a Kamara neki és elődeinek rendelt népeivel (ut litteris
apostolicis et gentium Camerae Apostolicae ei et predecessoribus eius destinatis,
... uti valeat). D. Avinione, Non. Feb., pápasága első évében. [1353.]

E.: —
R.: Gasnault I. 37. (nr. 116.) (V. 242, f. 12. alapján).

81. 1353. febr. 5. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Batur-i Bereck fia Leukus fia Péter korábbi oklevelének
megfelelően jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) pert viselt Batur-i Berecek fia Mik-
lós mr., valamint János fiai: László, György és István mr.-ek ellen birtokok, mé-
nesek, szőlők és más egyebek megosztásának ügyében. Azonban Leukus fia Pé-
ter bemutatta király jan. 29-én kelt, gyűrűspecsétjével megerősített és tartalmilag
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itt átírt oklevelét (l. 66. szám), melynek megfelelően a pert az országbíró márc.
6-ra (ad oct. diei medii Quadr.) halasztja, a korábbi állapot fenntartása mellett.
D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4331. (MKA. NRA. 1537/62.) Hártya. Hátlapján külzet (Pro Petro filio
Leukus filii Bricii de Batur contra magistros Nicolaum filium Bricii, Ladis-
laum, Georgium et Stephanum filios Iohannis ad octavas diei medii Quadra-
gesime prorogatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 36–37. (13. szám); Doc. Trans. C. X. 174–176. (163. szám) (román
ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 255. (690. szám).

82. 1353. febr. 8. Buda

Miklós nádor Budán, 1353. febr. 8-án kelt (Bude, f. VI. prox. an. domin.
Invocavit, a. d. 1353.) nyílt oklevele szerint: megjelent előtte egyrészről Tamás
fr., Chykador-i apát a maga, a konv. nevében pedig annak megbízólevelével
Ewrws-i Wyd fia György, másrészről az elhunyt Korogh-i Fülpös (Phylp[e]ws)
fiai: Fülöp (Phylpe) és László mr.-ek és elmondták, hogy utóbbiak fogott bírák
rendezése és a nádor korábbi egyezséglevele értelmében az Ezeek birtokon sze-
dett piacvám (tributum fori) és a Draua folyón szedett vám (tributum portus)
kétharmad részét átadják Tamás fr. apátnak és a konv.-nek.

Tá.: Garai László nádor, 1454. jún. 9. Dl. 4157. (MKA. Acta eccl. 53/6.)
K.: F. IX/2. 271–272. (135. szám); Békefi, Cikádor 108–109. (2. szám).
Megj.: Tá. Má.-ban maradt fenn (15. sz.-i).

83. 1353. febr. 9. Buda

[I.] Lajos király 1353. febr. 9-én, Budán (sabb. prox. p. domin. Invocavit,
a. d. 1353., Bude) kelt oklevelében Tyuk (dict.) Tamás udvari familiaris-a kéré-
sére hűséges szolgálataiért lányát: Scolasticát az atyai javak és birtokok örökö-
sévé teszi.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. máj. 1. Dl. 99 585. (Károlyi cs. nemzetségi
lt., Bosnyák cs. 40/29.)

K.: Károlyi I. 334. (208. szám) (Tá. részeként).
R.: Bakács, Pest megye 196. (671. szám).
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84. 1353. febr. 10. Avignon

VI. Ince pápa tudtul adja, hogy nemrégiben elmondták neki, hogy Grubse
Miklós zágrábi polgár megígérte, hogy a Zágráb egyházm.-i, a vulgariter Cul-
phina-nak nevezett elhagyatott helyen lévő Szűz Mária-egyházat újjáépíti. A pá-
pa pedig mindenkinek, aki a munkában segédkezik (qui ad eandem fabricam
manus porrexerint), egy év és 40 nap bűnbocsánatot engedélyez (unum annum et
quadraginta dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer relaxamus). Jelen ok-
levél 10 évig érvényes. D. Avinione, IV. Id. Febr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 378/R. (Df. 289 452.)
R.: Áldásy 58. (90. szám).

85. 1353. febr. 10.

A zágrábi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Blyna-i Wlcheta fia Mathey személyesen és a maga, valamint az uo. való Warisa
fia István nevében eltiltotta Blyna-i Tamás fia Márkot a Blyna birtokon lévő bir-
tokrészének eladásától, elzálogosításától és bármilyen módon való elörökítésétől
a beleegyezésük nélkül a szomszédság és határosság okán, Blyna-i Fülöp fiait:
Jánost, Márkot és Lukácsot és mindenki mást pedig a birtokrész megvásárlásá-
tól, zálogba vételétől és örökre való megszerzésétől, valamint attól, hogy magu-
kat a birtok egészébe v. annak egy részébe bevezettessék, mivel ők készek azt
megvenni v. zálogba venni az ország szokásainak megfelelően. D. in domin.
Invocavit, a. d. 1353.

E.: Dl. 4332. (MKA. NRA. 419/7.) Papír. Hátlapján természetes színű, mandorla
alakú pecsét töredékei.

Á.: Zágrábi kápt., 1377. jan. 27. Dl. 77 662. (Zichy cs. zsélyi lt. 218/B/57.)
K.: Z. IV. 7–8. (9. szám) (átíró oklevélben).

86. 1353. febr. 11. Buda

[I.] Lajos király (H) Crassou (~ hátlap: Karassow) m. c.-éhez, alispánjá-
hoz és a szb.-khoz. Elmondta neki Boytum (~ hátlap: Boytun)-i András fia
Tompa a maga, valamint fr. uterinus-ai: Petheu és Miklós nevében, hogy Zeech-i
Miklós, Zeurinum-i bán jan. 23-án (f. V. prox. [p.] domin. Septuagesime), famu-
lus-ait: Bubeek (dict.) Miklóst és Corradus fia Pétert Miklós lakhelyére (resi-
dentia): Berkez birtokra küldte, az ott található javakat elrabolták, Miklós házá-
nak ajtajait (hostia) betörték, Miklós birtokjogaira vonatkozó okleveleit az író-
szekrényből (de scrinio) más ingóságokkal együtt elvitték, Miklós lányát a fején,
egy másik asszonyt pedig a karján megsebesítettek. A király felszólítja a m. ha-
tóságát, hogy maguk közül egy v. két embert küldjenek ki, aki a fentiekről meg-
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tudja az igazságot, majd a királynak tegyenek jelentést. D. Bude, 3. die oct. fe.
Purif. virg. glor., a. d. 1353.

E.: Dl. 91 446. (Festetics cs. lt., Krassó 25.) Papír, jobb felső szélén szakadás.
Hátlapján külzet (Fidelibus suis comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium
comitatus de Karassow pro filiis Andree de Boytun inquisitoria.) és vörös
viaszba nyomott, kisméretű zárópecsét maradványa.

87. 1353. febr. 11. Szentimre

István erdélyi alvajda az erdélyi kápt.-nak. A vajda legutóbbi közgyűlésén
(generalis congregatio) Simon bán fia Mihály fia János a maga és fr.-ei: Péter és
Simon nevében elmondta, hogy Simon bán fia Miklós mr. visszadta nekik a ke-
zén lévő Gyakus birtokot, cserében ők átengedik neki Sumugyn birtok felét. Az
alvajda felkérte a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Miklós fia Myke v. Tamás fia Antal bevezeti Miklós mr.-t a neki átadott fél bir-
tokba. D. in Sancto Emerico, f. II. p. Inovcavit, a. d. 1353.

Á.: a 140. számú oklevélben.
R.: Erdélyi Okm. III. 256. (691. szám).

88. 1353. febr. 12. Avignon

[VI. Ince pápa] Bernard domonkos fr.-t kinevezi az előző püspök halálá-
val megüresedett Milchov-i egyházm. élére. Felszentelésével Vilmos Tuscu-
lanum-i püspököt bízza meg. Minderről Milchov város és egyházm. papságát, a
kalocsai érseket és [I.] Lajos királyt értesíti. D. Avinione, II. Id. Febr., pápasága
első évében. [1353.]

E.: —
K.: Revista Catolică. Bucureşti, 1912–, 2 (1913.) 355–356.
R.: Erdélyi Okm. III. 396. (1131. szám).

89. 1353. febr. 13.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), hogy itt átírt 1353.
jan. 13.-án v. 26.-án kelt (l. 35. szám) oklevelének megfelelően Baka-i Bereck
nádori emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: [.....] karpapot az abban foglaltak
végrehajtására, majd visszatérve a nádori ember a kápt. tanúságtevőjének jelen-
létében a következőket jelentette: lefolytatva a vizsgálatot, mindenkitől, akitől
lehetett, de különösen Geusteser birtok szomszédaitól és határosaitól megtudták,
hogy mielőtt Warada-i László fia János Senthmartun-i Dénes fia Tamással a bir-
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tok határainak felállítása miatt pereskedni kezdett volna, Tamás és fr.-e: Deseu
mr.-ek és a hozzájuk tartozók László fia János Geusteser birtoka határain belül
fekvő Galaga [~ hátlap: Kalanga] és Eleutoeley földjeinek haszonvételeit nem
használták, most azonban igen, ahogyan Bezded-i, Zwrk-i és Senthmartun-i job-
bágyaik is. A nádori ember szavait a kápt. tanúságtevője is megerősítette. D. in.
oct. Cinerum, a. prenotato. [1353.]

E.: Dl. 77 046. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/234.) Papír, sérült, több helyen hiányos,
néhol olvashatatlan. A mai állapotnál több szöveget tartott fenn K. Hátlapon
külzet (Domino palatino, pro magistro Iohanne filio Ladislai de Warda
contra magistrum Thomam filium Dyonisii de Senthmartun super violenta
perceptione usuum fructuum et utilitatuum quarundam terrarum Kalanga et
Eleutoeley vocatarum per modum intrascriptura inquisitoria.)

K.: Z. II. 499–500. (375. szám).

90. 1353. febr. 13.

Pál prépost és a Turuch-i konv. 1353. febr. 13-án (a. d. 1353., in 8. diei
Cynerum) kelt oklevele a Prona, Lesna, Rudna és Mezeuhaz birtokok Pál fia
Beke és fiai: Benedek és Jakab, ue. Pál fia András és fiai: Miklós és Péter,
Serephyn fia János és fiai: Pál és György közötti, három részre való felosztásá-
ról, amelyből két részt Pál fiai és unokái, egy részt pedig Serephyn fia János kap.

K.: TT. 2 (1902.) 220–221.; Lip. reg. 86.
R.: F. IX/2. 301. (146. szám); TT. 4 (1904.) 263–264. (278. szám).

91. 1353. febr. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) előtt Baudonus keresztes perjel (ordo sancti Iohannis
Jherosolimitani) és szerzetestársai tiltakozva elmondták, hogy amikor Monrealis
fr. viselte ténylegesen a perjelséget (prioriatum dicti ordinis de facto tenuisset),
akkor az ő fr.-e (fr. eiusdem fratris Monrealis) a rend jogaira és birtokaira vonat-
kozó három aranybullával megerősített privilégiumot és más okleveleket is eltu-
lajdonított. A király a tiltakozásról oklevelet ad ki. D. Bude, f. V. prox. p. domin.
Invocavit, a. d. 1353.

E.: Dl. 106 124. (Intézmények irataiból. Székesfehérvári Keresztesek Konv.
3.1.10.) Hártya. Hátlapján természetes színű viaszba nyomott pecsét marad-
ványai és 15. sz.-i kézzel írott tárgymegjelölés: Protestatoria super aliena-
tione possessionum.

Tá.: 1. I. Mátyás király, 1486. nov. 30. Dl. 31. (MKA. NRA. 30/46.)
2. I. Mátyás király, 1486. dec. 2. Dl. 106 664. (Intézmények irataiból. Szé-
kesfehérvári keresztesek konv. 2/4/40/A.)
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K.: F. IX/2. 228–229. (109. szám).

92. 1353. febr. 14. Buda

[I.] Lajos király, 1353. febr. 14-én (in f. V. [prox. p. domin. Invocavit], a.
d. 1353.), Budán kelt, nyílt, hártyán kiadott oklevele szerint Baudonus fr. és a
rend más fr.-ei jelentették neki, hogy a rend több birtokát, melyeket a korábbi
királyok adományoztak nekik, Monrealis fr., a rend nem törvényes perjele a
rendtől elidegenítette. Az uralkodó a főpapok és bárók tanácsából ezeket a
Monrealis fr. által tett adományokat érvényteleníti, mint a rend fr.-einek igaz
védelmezője.

Tá.: 1. I. Mátyás király, 1486. nov. 30. Dl. 31. (MKA. NRA. 30/46.)
2. I. Mátyás király, 1486. dec. 2. Dl. 106 644. (Intézmények irataiból.
Székesfehérvári keresztesek konv. 2/4/40/A.)

93. 1353. febr. 14.

A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük személyesen egyrészről Manus és Bertalan, Kalyan-i
nemesek, másrészről ifjabb (iunior) Wos (dict.) Miklós és előbbiek elmondták,
hogy az örökség jogán őket megillető Clus m.-i Dyos birtokukat az őket szoron-
gató szükség elkerülése miatt jelen oklevél kiadásától számítva 8 évre elzálogo-
sítják minden tartozékával és haszonvételével együtt 60 M. finom ezüstért Wos
(dict.) Miklósnak. Korábban a Doboka m.-i Popteleke (Á. 2.: Paptelke) és Chur-
nuk (Á. 2.: Chornuk), valamint a Clus m.-i Bolugianustuleke ~ Balugianusteleke
(Á. 2.: Balogjanustelke) nevű birtokaikat Pagan (dict.) István mr.-nek örökjogon
(in perpetuum) eladták Wos (dict.) Miklós beleegyezése nélkül 55 M. ezüstért,
ahogyan az a konv. másik okleveléből kiderült. Azonban a Dyos nevű birtokot
Bolugianustuleke birtok nélkül nem lehet visszaváltani, ezért Márk és Bertalan
Dyos-t 60 M. ezüstért és Bolugianusteleke-t 45 M.-ért visszaválthatják a kijelölt
időpontig bármikor. Ha nem váltják vissza, akkor csak a kétszereséért válthatják
vissza. A birtokokat csak Wos (dict.) Miklósnak adhatják v. zálogosíthatják el.
Ha Miklóst valaki perbe fogja a birtok miatt, saját költségükön és fáradságukon
kötelesek megvédelmezni. D. in fe. B. Valentini mart., a. d. 1353.

Á.: 1. Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 1. után Dl. 26 980. (Erdélyi országos
kormányhatósági lt.-ból, KKOL. Cista comitatuum Kolozs K 20.)
2. Á. 1. > ua., 1839. jún. 18. Dl. 26 980. (Erdélyi országos kormányhatósági
lt.-ból, KKOL. Cista comitatuum Kolozs K 20.)

Tá.: a 134. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 38–39. (14. szám); Doc. Trans. C. X. 187–188. (172. szám) (román

ford. is).
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R.: Erdélyi Okm. III. 256. (693. szám).
Megj.: Tá. szerint E.-je nyílt oklevél volt.

94. 1353. febr. 15. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy Byklud-i Pertoldus fiai: Miklós és János szemé-
lyesen megjelenve előtte elmondták, hogy Byklud birtokuk (Esztergom m.) felét,
minden tartozékával és haszonvételével együtt Istey-i Pál fiainak: Jánosnak és
Lászlónak 26 budai dénár M.-ért elzálogosították és a zálogösszegért bármikor
visszaválthatják. Pál fiai a fél birtok lakóhelyén (in loco incolature [!]) wlgariter
maior (dict.) curia-t v. házakat (domus) építhetnek és birtok felének visszaváltá-
sa idején az épületeket 5, a felek által választott fogott bíró ítéli meg és Pertoldus
fia visszaváltják azokat Pál fiaitól. D. Bude, f. VI. prox. an. domin. Remin., a. d.
1353.

E.: Dl. 71 784. (Nedeczky cs. lt. 2.) Hártya. Hátlapjára nyomott pecsétre utaló
bevágások. Egy helyen lyukas, ami 3 sorban 1-2 betűs hiányokat okoz.

Má.: Ua. szám alatt (hibás, hiányos, 20. sz.-i).

95. 1353. febr. 15.

Toldy-i Miklós mr., pozsonyi alispán a pozsonyi kápt. tudtára adja, hogy
János fia János, György fia Jakab, Beke fia Benedek, Cilistu-i nemesek elmond-
ták neki, hogy Gurgetek-i István fia Sándor febr. 8-án (f. VI. [an.] domin. Invo-
cavit) birtokukra rárontva három jobbágyot fogságba ejtett és jelenleg is fogság-
ban tart. Ezért az alispán felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a
jelenlétében Enid-i Egyed v. Márk fia János szb. és Bela-i Péter királyi ember
kiszállnak Sándor mr.-hez és őt kikérdezik, hogy miért fogta el és tartja fogság-
ban a jobbágyokat és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. f. VI. an. domin.
Remin., a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 28/1/33/2. (Df. 226 970.) Papír. Hát-
lapján külzet (Amicis suis, capitulo ecclesie Posoniensis.) és zárópecsét ma-
radványai.

Megj.: A hatalmaskodás dátumából kiszakadt egy szó. Ez helyzete alapján a
post v. az ante praepositio lehetett. Az oklevél szövege alapján az ante állha-
tott ott, ugyanis nem valószínű, hogy az alispán oklevele a hatalmaskodás
napján kelt. Ha akkor kelt volna, az bizonyára a kiadvány datatiójában is
visszaköszönne.
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96. 1353. febr. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) az előtte megjelent Olsoukechel-i Elleus fia Mihályt
és Egyed fia Mihályt képviselő Erdelw-i (dict.) Jakab mr. kérésére átírja és meg-
erősíti a váradi kápt. 1349. okt. 28-án kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII 813.
szám). D. Bude, in domin. Remin., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 200. (Múz. Ta. Vétel 1881.) Hártya. Hátlapján rányomott pecsét nyo-
ma, valamint 15. sz.-i (Super confirmatione litterarum Kechel et rectificatio-
ne metarum eius.) és későbbi kezekkel írott tárgymegjelölések, valamint la-
tin nyelvű tartalmi kivonat.

Má.: Ue. szám alatt (20. sz.-i).
K.: AO. VI. 39–40. (15. szám) (hiányokkal); Doc. Trans. C. X. 189. (173. szám)

(román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 256–257. (694. szám).

97. 1353. febr. 19.

[VI.] Ince pápa Gaullelmo Manentis és pécsi János minorita professo-
res-nek megengedi, hogy a Szentföldre zarándokoljanak, két fr. presbiter, egy
laicus fr. és két szolga kíséretében. D. Avin[ione], XI. Kal. Martii, pápasága első
évében. [1353.]

R.: Áldásy 58–59. (91. szám) (Innoc. VI. Reg. Av. an. I. t. V. f. 392a. alapján).

98. 1353. febr. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azon 2 M. bírság megfizetését, melyet korábbi, bírói döntését tartalmazó okleve-
lének megfelelően febr. 13-án (in oct. diei Cynerum) kellett volna megtennie
színe előtt a személyesen megjelent [hátlap: Pezek-i] Istvánnak Symoni-i Mihály
fiai: Pál és Leukus mr.-ek ellenében (akik helyett Sebestyén fia Péter jelent meg
a Gron melletti Szt. Benedek-konv. megbízólevelével) a felek akaratából elha-
lasztja máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), a korábbi állapot fenntartása
mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 72 534. (Simony cs. lt. 33.) Papír, jobb oldala a hajtásvonalnál szakadt,
ez végig 1-2 szavas hiányt, illetve bizonytalan olvasatokat okoz. Előlapon
szöveg alatt jegyzet (De comitatu [másolat:Barsiensi]). Hátlapon külzet
(Pro filiis Mychaelis de Symoni contra Stephanum filium Iohannis de Pezek
super solutionem duarum marcarum ad octavas festi beati Georgii martiris
prorogatoria.), lap alján jegyzet (Non [?] una.), valamint természetes színű,
kerek zárópecsét töredékei.
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Má.: Ua. jelzet alatt (18. sz.-i).
K.: F IX/6. 65–66. (70. szám).
Megj.: A garamszentbenedeki konv. megbízólevelének kiadását lásd: Keglevich

K., Garamszentbenedek 83. (87. szám).

99. 1353. febr. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
tudtára adja a Jazou-i konv.-nek, hogy febr. 13-án (in oct. diei Cynerum) tartott
ítélőszékén színe e. megjelent István fia János (Miklós, szepesi prépost nevében
és megbízólevelével) Illés fiai: István és Hank ellenében és bemutatta a Jazou-i
konv. öt idézőlevelét, az országbíró öt iudicialis-át és egy memorialis levelét.
Ezek szerint Janusfalua-i Gublinus fia Illés fiait: Istvánt és Hank-ot perbe idéz-
ték Miklós, szepesi prépost ellenében 1350. nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini
conf., in a. d. 1350.). Innét a pert az országbíró perhalasztó oklevelével 1351.
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch., in a. d. 1351.) halasztották el. Ekkor az
országbíró színe e. István fia János (Miklós szepesi prépost nevében és megbízó-
levelével) elmondta, hogy István és Hank az általunk Janusfolua-nak nevezett
birtokot, mely a prépost Leton és Helmuch, oklevelekkel igazolhatóan hozzá
tartozó birtokainak határai között fekszik, valamint a birtokon fekvő és a Hornad
folyón lévő malomnak a felét elfoglalták és ennek okát szeretné megtudni. Jan
fia Hank a Jazou-i konv. megbízólevelével Illés fiai nevében azt válaszolta, hogy
Janusfolua birtokkal kapcsolatban megbízói oklevelekkel rendelkeznek, melye-
ket a következő időponton készek bemutatni. Az országbíró meghagyta a felek-
nek, hogy a birtokokra vonatkozó okleveleiket [1352.] jan. 8-án (in oct. diei
Strennarum, prox. venturis) mutassák be a színe előtt, melyek megtekintése után
igazságot fog szolgáltatni. István és Hank azonban nem mentek el és nem is
küldtek maguk helyett senkit, ezért őket az országbíró megbírságolta. István
préposttal szemben Istvánt és Hank-ot megidézték [1352.] júl. 1-jére (ad oct. fe.
Nat. B. Iohannis Bapt.), majd [1352.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.),
aztán [1352.] nov. 19-re (ad quind. f. II. prox. p. fe. OO. SS.), ötödjére pedig
[1353.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.), a király jelenléte elé, a Jazou-i konv.
idézőleveleivel, azonban ők nem mentek el és nem küldtek maguk helyett senkit,
ezért az országbíró őket megbírságolta. Az oklevelek megtekintése után István
fia János a prépost nevében ítélethozatalt kért. Az országbíró felkéri a konv.-et,
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Zeurus fia Mátyás v. Káz-
mér fia János v. Aranyaz-i Hank v. Orbanfolua-i Jan fia Hank királyi ember a
vitás birtokba – amiről Hank és István azt állítják, hogy Janusfolua-nak hívnak
és az övék, a prépost pedig azt, hogy Leton és Helmuch birtokainak határai kö-
zött van – 15 napig ott-tartózkodva és közben élelmet (victus) minden pusztítás
(destructio) nélkül, csak szükségleteik szerint elvéve, Miklós prépostot v.
procurator-át bevezetik és megidézik a fentiekkel kapcsolatban Illés fiait: Istvánt
és Hank-ot, oly módon, hogy az ügyre vonatkozó okleveleiket be kell mutatniuk
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és a rájuk kirótt bírságoknak eleget kell tenniük. Minderről a konv. máj. 1-jére
(ad oct. fe. B. Georgi mart.) a királynak tegyen jelentést. D. Bude, 8. die termini
prenotati, a. d. 1353.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Szepesi kápt. lt., Szepesi kápt. mlt. I. rész 6/2/13. (Df.
272 396.) Papír. Hátlapján külzet: Discretis viris et honestis, conventui ecc-
lesie de Jazou, amicis suis reverendis pro domino Nicolao prepostito eccle-
sie Scepsyensis contra Stephanum et Hank filios Elye ad octavas festi beati
Georgii martiris evocatoria. Egy zárópecsét és egy pecsétfő nyoma.

Eml.: Tamás c., országbíró, 1354. febr. 5. ŠA. v Levoči (Lőcse). Szepesi kápt.
lt., Szepesi kápt. mlt. I. rész 6/1/8. (Df. 272 391.)

Megj.: A Df. szám alatt két, különböző eredeti oklevél található (másikat l. 128.
szám alatt). Az Eml.-t l. Anjou-oklt. XXXVIII. 70. szám.

100. 1353. febr. 20.

István erdélyi alvajda az [erdélyi] fehérvári kápt. tudtára adja, hogy ura,
Miklós erdélyi vajda és Zo[l]nuk-i c. jan. 20-án (in quind. fe. Epip. d.), Thorda-n
tartott általános közgyűlésén (generalis congregatio) Fyzkwth-i János fia János
bemutatott több vizsgálati, tiltakozó és eltiltó oklevelet a szentgyörgyi (de S.
Georgio) népek ellen, miszerint azok a birtokát hatalmaskodva használják, aho-
gyan az István volt vajda oklevelében is olvasható (l. Erdélyi Okm. III. 98. (215.
szám)). Az alvajda kérdésére a szb.-k, esküdt nemesek azt válaszolták, hogy a
vádak igazak. Ezért az alvajda oklevelével felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében Harsan-i Pál alvajdai ember a szomszédok je-
lenlétében iktatja a birtokot Jánosnak, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, a
tiltakozásokat nem véve figyelembe, majd az iktatásról és a hj.-ról a kápt. tegyen
jelentést. D. in f. IV. prox. an. domin. Oculi, a. prenotato. [1353.]

Á.: a 144. számú oklevélben.
R.: Berger 11. (21. szám); Doc. Trans. C. X. 189. (174. szám) (román);

Berger-Wagner I. 9. (21. szám); Erdélyi Okmt. III. 257. (695. szám).

101. 1353. febr. 22. Avignon

[VI.] Ince pápa Grubse Miklós zágrábi polgárnak engedélyezi, hogy vá-
lasztott gyóntatója halálakor (in mortis) teljes bűnbocsánatban részesítse. D.
Avin[ione], VIII. Kal. Martii, pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/51R. (Df. 289 447.)
R.: Áldásy 59. (92. szám).
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102. 1353. febr. 23. Avignon

[VI.] Ince pápa Montilium-i Péternek, a Posaga-i Szt. Péter-egyház pré-
postjának (pécsi egyházm.). Az elhunyt Miklós, pécsi püspök a Posaga-i Szt.
Péter-egyház prépostságát, amely a korábbi prépost, András halála után üresedett
meg és az ő adományozási jogához tartozott, a jogban jártas (in iure peritus) Pé-
ternek adományozta minden jogával és tartozékával együtt. Azonban Péter be-
nyújtott kérvénye szerint tart attól, hogy a Szentszék a tisztséget valakinek sze-
mély szerint v. általában (specialiter vel generaliter) már korábban rezerválta. A
pápa tudatja, hogy Miklós püspök is ajánlotta erre a tisztségre Pétert, káplánját
és servitor-át. Péter a dömösi egyházban kántorságot (cantoria), kanonokságot és
prebendát, míg a pécsi egyházban kanonokságot és prebendát tart és VI. Kele-
men a részére a zágrábi egyházban megüresedő kanonokságot és prebendát re-
zervált, noha erről nem született pápai bulla. A pápa megerősíti Pétert a Miklós
püspök által adományozott prépostságban és kiköti, hogy amennyiben a prépost-
ságot elfoglalta, a dömösi egyházban bírt kántorságról, kanonokságról és pre-
bendáról le kell mondania. D. Avinione, VII. Kal. Martii, pápasága első évében.
[1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/389rv. (Df. 289 453.)
K.: Katona, Hist. crit. X. 80–81.; Koller III. 59–60.; F. IX/2. 245–247. (120.

szám).
R.: Áldásy 59. (93. szám); Reg. Suppl. II. 261. (1. szám).

103. 1353. febr. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) az egri kápt.-nak. Jelentették neki Puthnuk-i Miklós
fia János lánya: Ilona asszony nevében, hogy az Enizke birtokra vonatkozó ok-
levele véletlenül (causaliter) elveszett, de a másolatát a kápt. sekrestyéjében
(sacristia seu conservatorium) a szokásoknak megfelelően (more solita) elhe-
lyezték. Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy az oklevél másolatát keressék meg
és arról pecsétjük alatt az asszonynak adjanak átiratot (tenores eorundem sub
vestro sigillo eidem domine concedatis). D. Bude, sabb. prox. an. domin. Oculi.,
a. d. 1353.

Á.: a 635. számú oklevélben.
K.: F. IX/2. 258–259. (128. szám) (átíró oklevélben).

104. 1353. febr. 24. Buda

[I.] Lajos király (H) az előtte megjelent Zenkyral-i Simon fia László kéré-
sére átírja és megerősíti apja, [I.] Károly király (H) 1336. okt. 17-én kelt, harma-
dik, utolsó pecsétjével megerősített privilégiumát, melyben átírta Pál országbíró
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Ryunuk birtokkal kapcsolatban kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. XX. 436. szám).
D. Bude, domin. Oculi, a. d. 1353.

E.: Dl. 94 078. (Festetics lt., Sallér cs. 57. 2.) Hártya. Néhol kopott, elszínező-
dött. N iniciálé. Hátlapján rányomott pecsét nyoma, valamint a pecsét által
eredetileg takart kancellária jegyezet: Commissio domine regine per Nico-
laum litteratum.

105. 1353. febr. 24. Buda

[I.] Lajos király (H) minden főpapnak, bárónak, c.-nek, várnagynak, ne-
mesnek és más status-ú embernek, valamint a Jazo birtokkal szomszédos város-
oknak (civitas) és szabad falvaknak (libera villa) és azok rector-ainak, bíráinak
és villicus-ainak tudtul adja, hogy elmondta neki Miklós fr. Jazo-i prépost, hogy
egyházának Jazo földjét, valamint annak hasznait és tartozékait akarata ellenére
használják és a birtok határain belül fekvő erdőket kivágatták. A király felszólít-
ja levelének címzettjeit, hogy annak megtekintése után Jazo birtok hasznainak
további szedésével hagyjanak fel, az ahhoz tartozó erdőket ne vágassák ki és a
birtok tartozékait ne használják a prépost akarata ellenére és engedélye nélkül.
D. Bude, in domin. Oculi, a. d. 1353.

E.: SNA. Jászói prépostság mlt. Oklevelek és iratok 30. (Df. 232 794.) Papír.
Hátlapjára nyomott pecsét, felette kancelláriai jegyzet (Commissio regine.),
valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

106. 1353. febr. 24.

A veszprémi egyház kápt.-ja az előttük megjelent Pertholdus fr., tihanyi
apát kérésére szóról-szóra átírja az esztergomi kápt. 1289. jún. 17-én kelt privi-
légiumát, Vrkuta birtok elhelyezkedéséről (super locatione) pecsétjével megerő-
sített oklevelében. D. die domin., qua cantatur officium Oculi, a. d. 1353.

E.: BFL. Tihanyi apátság. Birtokiratok 18. és 1./16. (Df. 208 388.) Hártya, kissé
foltos. K. szerint hátlapra nyomott pecséttel erősítették meg. Hátlapján ké-
sőbbi kezekkel írott, latin nyelvű tárgymegjelölések.

K.: P. X. 554–555. (65. szám).
Megj.: Az esztergomi kápt. oklevele átírta Tamás tihanyi apát, szintén 1298-ban

kelt, napi dátum nélküli oklevelét. Ennek kiadását l. P. X. 541–542. (41.
szám).
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107. 1353. febr. 24. v. márc. 3.

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája (H) és Thuruch m. honorbirtokosa
a budai kápt. tudtára adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően megjelent előt-
te febr. 13-án (in oct. diei Cynerum) személyesen Akalichna ~ Akalychna-i Péter
fia János Pologya-i Boda fia Miklóssal szemben és bemutatta az esztergomi
kápt. 1352-ben kelt oklevelét panaszáról. E szerint a kápt. a király parancsának
megfelelően Saad fia Fülöp királyi emberrel kiküldte tanúságtevőül István mr.
kanonokot, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették: 1352. szept.
30-án (in crastino fe. B. Michaelis arch.) kiszálltak Akalychna, Poruba, Zenth-
stephan, Cherempna, Harankafiahaza birtokokra és a királyi ember azokat iktatta
Jánosnak ellentmondás nélkül, azonban amikor a birtokok határait bejárták,
Cherumpa birtok Ny-i részén Boda fia Miklós az iktatást megtiltotta. Boda fia
Miklós személyesen az országbíró előtt azt mondta, hogy azért mondott ellent,
mert Péter fia János Palugya birtokból egy nagy részt a saját birtokához akart
iktattatni és bemutatta [I.] Lajos király (H) 1352-ben kelt privilégiumát, melyben
megerősítette [I.] Károly király 1340-ben kelt, utolsó pecsétjével megerősített,
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 717. szám), melyben átírta [IV.] László
1285-ben kelt (l. Reg. Arp. 3395. szám) és uő. 1283-ban (l. Reg. Arp. 3253.
szám) kelt, nyílt oklevelét megerősítő privilégiumát. Ezek szerint: [IV.] László
király László fia Boda érdemeiért és különösen fr.-e: Egyed halála miatt, akit az
uralkodó szolgálatában a tatárok gyilkoltak meg, a Palugya nevű birtokból (Zo-
lum m.) egy erdőt és szántóföldet adományoz Bodának és örököseinek örökös
birtoklásra, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Határjárás: Palugya [folyó?]
forrása, hegyek (alpes), Elusku nevű kő, hegyek (alpes), [....] [...] kis hegy, [...]
folyó, [....], másik folyó, [....], Koch rét, két földjel, [....], másik két földjel, nagy
árok (fossatum), forrás, [....], Jel[apata]ka folyó, [...], földjel, [....], fa, [...], föld-
jel, [....], Kys Palugya határai, [...], földjel, Tyolfa, Palugya folyó. [....] D. Bude,
12. die [oct.?] predict., a. d. 13[5]3.

E.: — K. szerint papír, de rongált (lacerata). Hátlapjára nyomott pecséttel. Hát-
lapon egykorú kézzel: Discretis viris et honestis, amicis suis reverendis,
capitulo ecclesie Budensis pro Iohanne filio Petri de Akalychna, contra Ni-
colaum filium Boda de Pologya super [...] reambulatione et statutione pos-
sessionis [...] in octavis festi beati Georgii martiris [...] et omnes, hominibus
[....] regi ad quindenas octavarum eiusdem festi [...].

K.: Okolicsányi 39–41. (27. szám) (febr. 24-i dátummal).
Megj.: E. lappang. K. határjárástól erősen hiányos, tartalma Tamás országbíró

1353. jún. 3-án kelt oklevele alapján következtethető ki (l. 403. szám) Vél-
hetően tartalmazta a királyi emberek megnevezését, illetve a kápt. tanúság-
tevőinek kiküldésére vonatkozó kérést. A datatió a kiadásban bizonytalan,
hiányos. Az esztergomi kápt. 1352-ben kelt oklevelét l. Okolicsányi 36–38.
(25. szám).
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108. 1353. febr. 25. Buda

[I.] Lajos király (H) a vasvári kápt. tudtára adja, hogy Nemet (dict.) János,
udvari lovag (aule nostre miles) elé tárta hűségét és neki, valamint anyjának tett
szolgálatait és kérte, hogy a Sebehodnogfeulde nevű, Zala m.-ben fekvű, üres és
lakóitól elhagyatott birtokot, mely Sebehodnogh örökös nélküli halála után a ki-
rály kezére háramlott és adományozási jogához tartozik, neki és fr.-ének: Ger-
gelynek adja az uralkodó. Mivel a birtok mennyisége, minősége és az, hogy va-
lóban a királyi adományozási joghoz tartozik-e, az uralkodó előtt nem ismert,
ezért felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Kald-i
Imre fia Imre v. Zenthou-i Bothka v. Salamon fia György királyi ember a birtok-
ra kiszállva, az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében, ha úgy találja,
hogy a birtok a király adományozási jogköréhez tartozik, akkor iktatja Jánosnak
és fr.-ének, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király elé és minderről
a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, f. II. prox. p. domin. Oculi, a. d. 135[3.]

Á.: a 210. számú oklevélben.

109. 1353. febr. 25.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük szemé-
lyesen Kalno-i Fábián fia Egyed fia Miklós és a maga nevében, valamint nagy-
bátyja (patruus): ua. Fábián fia Miklós képviseletében kijelentette, hogy Kuru-
chyan-i Lukács fia Dénes Poka fia Alberttől és fiától, Istvántól – akiket gyakori
perbe hívással is zaklatott – elfoglalta a Nogwlgh nevű birtokrészüket, mely már
régtől fogva Kalno birtokhoz tartozik és arra törekszik, hogy azt Nouak birtok-
hoz csatolja, de Nogwlgh örökösödés címén őket, valamint Albertet és fiát illeti
meg. Ezért Miklós a maga, fia és nagybátyja nevében Albertet és fiát a birtok-
rész bármilyen címen való elidegenítésétől, Lukács fia Dénest pedig annak el-
foglalásától tiltja el a kápt. előtt. D. f. II, prox. p. domin. Oculi, a. d. 1353.

E.: AM. Košíc (Kassa). Archivum secretum, Kalnay S 4. (Df. 269 703.) Papír.
Hátlapján külzet (Protestatoria et prohibitoria pro Nicolao filio Egidii et al-
tero Nicolao filio Fabiani de Kalno contra Albertum filium Poka et Stepha-
num filium eiusdem ac Dyonisium filium Lucasii de Kuruchyan super aliena-
tione et occupatione cuiusdam particule terre Nogwlgh nuncupate.), későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat és kerek zárópecsét töredéke.

110. 1353. febr. 25.

János, a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor prépostja és a
konv. [I.] Lajos király, 1353. februárjában kelt és itt átírt oklevelének (l. 79.
szám) megfelelően [...] Deseu királyi emberrel kiküldték tanúságtevőül házuk
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familiárisát (familiaris domus nostre), a prépost fr.-ének, Lőrincnek a fiát, akik
visszatérve a következőket jelentették: Zathmar m.-ben körbejárva a nemesektől
és közrendűektől, egyháziaktól és világiaktól, különösen a szomszédoktól és ha-
tárosoktól megtudták, hogy Benchench fia Jakab fia [hátlapon: László] febr.
3-án (in predict. domin. Esto michi) [Chahol-i János mr.] jobbágyainak javait
elrabolta, őket levetkőztette és ezen kívül János mr. [királyi mandátumból: 5 ök-
rét] elragadta. D. f. II. prox. p. fe. B. Mathye [ap., a. d. 1353.]

E.: Dl. 47 845. (Múz. Ta., 1910/55.) Papír, csonka, bal oldalán kb. 1/3 hiányzik.
Hátlapon külzet (Domino regi pro magistro Iohanne magno de Chahol cont-
ra Ladizlaum filium Iacobi (kihúzva: de) filii Benchench inquisitoria.).

Megj.: A datationak az évet tartalmazó része elpusztult. Valószínű azonban,
hogy ugyanabban az évben kelt, mint a királyi mandatum.

111. 1353. febr. 26.

A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
1353. jan. 30-án kelt (l. 71. szám) oklevelének megfelelően Sarnouicha-i Bodou
fia Jánossal kiküldték tanúságtevőjüket, Miklós karbeli presbitert, akik vissza-
térve egybehangzóan a következőket jelentették: Turuch m. minden nemesétől,
közrendűjétől és minden embertől a következőket tudták meg: Bychou birtokról
való Namzlo soha nem volt nemes, de fia, János érdemeiért és szolgálataiért
[IV.] Béla királytól azt [a birtokot] megkapta, majd [IV.] Béla cserébe érte áten-
gedte Kymayus birtokot Jánosnak. János fr.-ei, Namzlo fiai: Bertalan, Miklós és
Tamás sem költséggel, sem fáradsággal nem segítettek annak megszerzésében.
D. f. III. prox. p. domin. Oculi, a. d. ut supra. [1353.]

E.: ŠA. v Banskej Bystrici (Besztercebánya) Pobočka Kremnica. Körmöcbánya
város lt., Körmöcbánya város tanácsa, Oklevelek és iratok 1/17/1/6/7. (Df.
249 704.) Papír, bal oldali hajtásvonalában szakadt, több szó nehezen olvas-
ható. Rányomott zárópecsét nyomai.

Má.: Ua. szám alatt.
Megj.: IV. Béla birtokcserére vonatkozó okleveleit l. Reg. Arp 1023. (1254) és

1510. (1266.) számok alatt.

112. 1353. febr. 27.

Az esztergomi egyház káp.-ja 1353. febr. 27-én (f. IV. prox. a. [domin.
Leta]re, a. d. 1353.) kelt, nyílt oklevele értelmében Akalythna-i Lyptow-i (dict.)
Péter fia János előttük személyesen kijelentette, hogy az [I.] Lajos királytól hű-
ségéért és szolgálataiért adományba kapott birtokok közül Okalich birtokot min-
den tartozékával és haszonvételével együtt anyjának: Katalin asszonynak adja
élete tartamára.
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Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1357. okt. 31. Dl. 41 321. (Múz. Ta. Majláth.)
Megj.: E.-je sérült, hiányos, sok helyen nehezen olvasható.

113. 1353. márc. 1. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Karla fia Ist-
ván fia János kun (Cumanus) és hűségét és hűséges szolgálatait az uralkodó elé
tárva a már régóta üres és lakatlan, a király adományozási jogköréhez tartozó
Kechkemeth birtok közelében fekvő Agaseghaz nevű földet v. birtokot magának
adományul felkérte. Az uralkodó Agaseghaz birtokot Karla fia István fia János
kunnak és örököseinek adományozza új adomány címén (nova donatio), minden
tartozékával és haszonvételével együtt, igazi és régi határai mellett, mások joga-
inak sértetlenül hagyásával. Az oklevél visszavitele után privilégium kiállítását
ígéri. D. Bude, f. VI. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1353.

Á.: I. Lajos király, 1354. ápr. 29. > kalocsai kápt., 1429. okt. 30. Dl. 59 145.
(Forgách cs. lt. 803.)

K.: F. IX/2. 232–233. (113. szám) (intitulatiója hibás); Hornyik I. 197–198. (hi-
básan, hiányosan); Gyárfás III. 487. (35. szám).

R.: Pest m. 61. (321. szám).
Megj.: I. Lajos király 1354-ben kelt átíró oklevelét l. Anjou-oklt. XXXVIII.

239. szám.

114. 1353. márc. 1. Buda

[I.] Lajos király a budai kápt. tudtára adja, hogy Karla fia István fia János
kun (Cumanus) hűségéért és hűséges szolgálataiért azt kérte, hogy adományozza
neki a Kethkemeth birtok közelében fekvő Agaseghaz földet v. birtokot, mely
már régóta lakatlan és a király adományozási jogköréhez tartozik. Mivel nem
ismert a birtok minősége és nagysága, illetve az, hogy tényleg a király adomá-
nyozási jogköréhez tartozik-e, ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldjék ki
tanúságtevőjüket, akiknek a jelenlétében Luka fia Ábrahám v. Kalus fia Lachk v.
Abraam fia László v. Mathe fia János v. Kada-i Miklós királyi ember az össze-
hívott szomszédok és határosok jelenlétében Agaseghaz földet v. birtokot igazi
és régi határai mentén bejárja és iktatja Karla fia István fia János kunnak, új
adomány címén (nova donatio) örökös birtoklásra, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt. tegyen jelentést. D.
Bude, f. VI. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1353.

Á.: a 398. számú oklevélben.
K.: Gyárfás III. 487–488. (36. szám) (átíró oklevélben).
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115. 1353. márc. 2.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Kande-i Gergely fia Demeter, másrészről pedig a királyné és az óbudai
(Vetus Buda) klarissza apácák nevében (domine sanctimoniales de claustro virg.
glor. in Veteri Bude de ordine S. Clare virg.) nevében Lyptow-i (dict.) Miklós,
királynéi udvari ifjú és Demeter elmondta, hogy Kande falu területén, az apácák
szőlejének szomszédságában fekvő szőlejét, minden tartozékával és haszonvéte-
lével együtt (mint préshely (locus torcularis) és út), mindenki más – különösen a
kápt. – jogainak sértetlenül hagyásával eladta a királynénak és rajta keresztül az
apácáknak 20 ft.-ért örökös birtoklásra. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősí-
tett és intercidált privilegiális oklevelet állít ki a felek kérésére. D. Dénes lector
keze által, sabb. prox. an. domin. Letare, a. d. 1353. Amikor Péter a cantor, Já-
nos a custos, László, Imre, László, Péter, Mihály, Kozma, János a kanonokok.

E.: Dl. 4333. (MKA. Acta ecclesiastica ordinum et monialium VETUS BUDA
20/6.) Hártya. C iniciálé. Felső szélén ABC betűk alsó fele látható. Vö-
rös-zöld sodraton függő, természetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú
ép pecsét. Hátlapján: Privilegium capituli Budensis super quadam vinea in
territorio ville Kandy existenti confectum [más kézzel: prope veteri Buda].

K.: AO. VI. 40–41. (16. szám).
R.: Bártfai Szabó, Óbuda 74. (52. szám); Pest m. 61. (322. szám); Bakács, Pest

megye 196. (672. szám).

116. 1353. márc. 2.

A Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je és Bertalan apát jelen-
tik [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének megfelelően Lanch-i Tyba fia Mi-
hály királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, akik a konv.-be visszatérve
egybehangzóan azt jelentették, hogy febr. 27-én (in die medii Quadr.) Tekenye-i
Benedek fia Jánost megidézték Kald-i Imre fia Imre mr.-rel szemben a király
jelenléte elé máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.). D. 4. die citationis
antedicte, a. d. 1353.

E.: —. K. szerint hártya, Káldy József lt.-ában, Tompaházán (Sopron m.) Hátla-
pon: Citatoria pro magistro Emerico filii Emericii contra Iohannem filium
Benedicti ad octavas beati Georgii martiris.

K.: HO. I. 209–210. (139. szám).

117. 1353. márc. 3. Avignon

[VI.] Ince pápa [Garai] János veszprémi püspök kérésére kinevezi a püs-
pök káplánját: Sponsus (!) Jakab veszprémi kanonokot a hántai prépostságra
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(veszprémi egyházm.), mely Kozma [fia] Balázs pozsonyi préposttá való kine-
vezése óta üresedésben van. Jakab a veszprémi egyház kanonokságát és preben-
dáját megtartja. [D. Avinione, V. Non. Martii, pápasága első évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 261–262. (2. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 161. (255.
szám).

118. 1353. márc. 3. Avignon

[VI.] Ince pápa [Garai] János veszprémi püspök kérésére kinevezi László
[fia] Kelement, a pécsi Szt. János-egyház prebendarius kanonokát, a püspök káp-
lánját a veszprémi egyházm.-ben lévő, a püspök adományozási jogához tartozó
[őrsi] prépostságra, mely az előző prépost halála miatt üresedett meg. D. Avini-
one, V. Non. Martii, pápasága első évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 262. (3. szám).
Megj.: R. szerint a kérvényt feltehetően hibásan regisztrálták, valószínűleg

1352-ben kelt.

119. 1353. márc. 3. Avignon

[VI.] Ince pápa [Garai] János veszprémi püspök kérésére megerősíti a
püspök unokaöccsének (nepos): Bálint veszprémi kanonoknak esztergomi olva-
sókanonokká való kinevezését, mely Demeter halála miatt üresedésben volt. D.
Avinione, V. Non. Martii, pápasága első évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 262–263. (4. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 161–162. (256.
szám).

120. 1353. márc. 3. Buda

[I.] Lajos király (H) a vasvári kápt. tudtára adja, hogy elmondták neki
Olbruht fia Olbruht ~ Albroht nevében, hogy a Sopron m.-i Egred birtok az övé,
azonban Chenk-i András jogtalanul elfoglalta azt és birtokát szeretné visszakap-
ni. Az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelen-
létében Monko v. fia: László v. István fia Mihály v. Hernaldus fia Mihály királyi
ember a szomszédok és határosok összehívása után a birtokot visszaveszi és ik-
tatja Albroht-nak örökös birtoklásra. Az esetleges ellentmondókat pedig megidé-
zi a király jelenléte elé. Minderről a kápt. tegyen jelentést az uralkodónak. D.
Bude, in domin. Letare, a. d. 1353.

Á.: a 330. számú oklevélben.
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K.: Sopron vm. 1. 238. (180. szám).

121. 1353. márc. 3. [Toplica]

Scyffridus Thoplica-i apát és a konv. emlékezetül adja, hogy a monostor
hasznát megfontolva és tanácsot tartva a monostor Bucha nevű birtokát minden
jogával és tartozékával együtt az azt most is birtokló (tenet) Obraicza-i La-
dyha-nak és fiának: Pálnak adományozzák. Hj. D. in monasterio nostro, domin.,
qua cantatur Letare Ierusalem., a. d. 1353. Az oklevelet az apát és a konv. pe-
csétjével erősítették meg.

Á: Toplicai konv., 1432. jún. 5. > Draskovics György zágrábi püspök, 1542. jan.
27. A.HAZU. D-IV/75. (Df. 230 443.) (Nem teljes, a hj.-t csak jelzi.)

122. 1353. márc. 3.

A veszprémi kápt. emlékezetül adja, hogy László csázmai prépost, királyi
kápolnaispán és titkos kancellár oklevelének megfelelően a Péter fia Máté és
Leurenthe fia Tamás fiai: Miklós és János közötti, Beche birtokrész (Veszprém
m.) miatt támadt per meghallgatására és megszemlélésére márc. 6-án kiküldték
Péter és András mr. kanonokokat Zurthyne-i Zoda fia Péter és Koronthal-i
Zeurus (dict.) Péter királyi emberekkel, akik visszatérve a következőket jelentet-
ték: márc. 6-án a felek közötti perben 8 nemes bíró a következőképpen döntött:
Tamás fiainak 16 nemessel (akik közül kettőnek határosnak kellett lenni) Beche
birtokon lévő peres földre kiszállva ott meztelen lábbal és öv nélkül, az ország
szokása szerint, földet a fejük felé tartva (in facie eiusdem assistentes discalceati
et sine cingulis, more regni consueto, de pulvere eiusdem terre, quantum pugillo
capere possint, pleno super caput ipsorum posito) máj. 1-jén (in oct. fe. B.
Georgii mart.) meg kell esküdniük, hogy a vitatott földrész mindig is öröklött
birtokuk volt. D. in domin. Letare, a. d. 1353.

Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta., Horvát István.)

123. 1353. márc. 3. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Erzsébet asszony, Sowar ~
Souar-i János fia Sous (dict.) László anyja és elmondta, hogy az elhunyt fiától
hozzá került alábbi okleveleket átadja Souar-i Péter fia Sous (dict.) Miklósnak,
akit a jog szerint megilletnek, [Miklós] zágrábi püspök, a királyi aula alkancel-
lárja; István budai prépost, Tamás c. országbíró, Marochuk királynéi lovászmr.
és a csázmai prépost jelenlétében:
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1. [IV.] László király (H) privilégiumát a királyi erdőóvók és halászok (custodi
silvarum et piscatori) Patak falu melletti Erdeuouou és Halaz nevű földjeinek
Symon fia György mr.-nek való adományozásáról.
2. [IV.] Béla király (H) privilégiumát a Lelez-i Sz. Kereszt-monostor kegyurasá-
gának (ius patronatus) Miklós bán fia András részére történt adományozásáról.
(1252., Dl. 57 208., Reg. Arp. 980. szám).
3. Gergely választott esztergomi érsek és adminisztrátor privilégiumát a
[Lelez-i] Szt. Kereszt-monostor kegyuraságának Symon fia Györgynek és fr.-ei-
nek történt királyi adományozásához való hozzájárulásáról.
4. Sándor országbíró privilégiumát az egri püspök és György közötti megegye-
zésről a sókút ügyében (1326. jún. 9., Dl. 66 658., Anjou-oklt. X. 239. szám).
5. [I.] Ulászló lengyel király (rex Polonie) privilégiumát a német jogú (ius Teu-
tonicum) Chozthou és a lengyel jogú (ius Polonicum) Moytou (in terra Syrade-
risi) birtokoknak György mr. részére való adományozásáról.
6. [I.] Ulászló Lengyelország (Polonia), Symdie és más földek királyának (rex
Polonie, Symdie et aliarum terrarum) Ruzpuza és Jasou (Syradiensis terra) birto-
kok György mr.-nek való adományozásáról.
7. Lesco krakkói herceg (dux Cracouie) privilégiumát a lengyelül (wlgloua Polo-
nico sermone dicitur) Sandech-nek nevezett falvak és várnagyság (castellatura)
és más, azokhoz tartozó falvak György mr. részére való adományozásáról.
(1287. febr. 19., Dl. 57 221.).
8. [I.] Károly király (H), András fehérvári prépost idejében megerősített privilé-
giumát Symon fia György fiainak: Jánosnak és Péternek arról, hogy csak a király
és az országbíró ítélőszéke előtt tartoznak megjelenni (Dl. 66 659., Anjou-oklt.
X. 240. szám).
9. az egri kápt. privilégiumát egyrészről a Sowar-i nemesek, másrészről Teriek ~
Teryek (dict.) Péter fiai, Demeter fia Kokas és Karachun fia Pál között létrejött
birtokcseréről az Wywar m.-i Sarkeueley birtok és egy Sowar-i földrész tárgyá-
ban (1330., Dl. 57 506., Anjou-oklt. XIV 632. szám).
10. az egri kápt. privilégiumát arról, hogy György fia Péter Teryek (dict.) Péter
fiainak adományozott szolgálataikért egy földrészt a Sowpatak és Mokoraspatak
folyók között.
11. a szepesi kápt. privilégiumát a Sowar-i György fia János és fr. uterinus-a,
Péter közötti birtokosztályról.
12. Pál országbíró privilégiumát a Lypolch és Sowar birtokok határai ügyében
Nekche fia Demeter mr. ellenében. (1347. máj. 12., Dl. 57 323., Anjou-oklt.
XXXI. 413. szám).
13. Pál országbíró privilégiumát a Sowar-i János fia László és a Kelemenus-i ne-
mesek közötti határok ügyében.
14. Pál országbíró nyílt oklevelét a Sowar-i nemesek és Nekche-i Demeter mr.
közötti határvitában. (1347. febr. 20., Dl. 57 321., Anjou-oklt. XXXI. 116. szám).
15. [I.] Károly király korábbi pecsétje alatt (sub priori sigillo suo) kiállított privi-
légiumát egyrészről a Sowar-i György fiai: János és Péter, másrészről Benedek
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fia János és fiai között Delne és Acha birtokok cseréjéről. (1318. okt. 11., Dl. 57
389., Anjou-oklt. V. 286. szám).
16. Erzsébet királyné ([IV.] László felesége) privilégiumát a halászok Halaz ne-
vű (terra piscatorum Halaz vocatam), Patak mellett fekvő földjének Symon fia
György részére történt adományozásáról.
17. az egri kápt. privilégiumát arról, hogy György Sowpatak birtok és sókút egy
részét Chukerey fiainak adta. (1328-ban Pál országbíró oklevele ezt hamisnak
mondta. Vö.: 1328. máj. 28., Anjou-oklt. XII. 285. szám).
18. [IV.] László király privilégiumát a királyi kézen lévő Souar és Sowpatak
(Sarus m.) birtokok, valamint az ottani sókút Symon fia György részére való
adományozásáról (1288., Dl. 57 222., Reg. Arp. 3502. szám).
19. az egri kápt. privilégiumát az egyrészről Synka fia Péter, másrészről György
fia Péter és György fia János fia László között a Sowar-i sókút és a sókút vize
ügyében, továbbá egy a vár (castrum) körül fekvő rét ügyében létrejött meg-
egyezésről.
20. [III.] András király (H) oklevelét a királyi kézen lévő Sowar, Soupatak és
Delna falvak Symon fia György részére történt adományozásáról (1291. aug.
28., Dl. 50 543., Reg. Arp. 3804. szám).
21. Pál országbíró privilégiumát az egri kápt és a váradi kápt. okleveleinek vizs-
gálatáról (requisitio), melyeket a Sowar-i és Zeredahel-i nemesek (azaz Boksa
fiai) között létrejött, Kuesd várát (castrum) érintő megegyezés és más ügyekben
adtak ki.
22. az egri kápt. privilégiumát, melyben átírták a saját, nyílt oklevelüket György
mr. és Benedek fiai közötti, az Acha (Zemplén m.) és Rosuad birtokok cseréje
ügyében. (Dl. 57 300. 1303. aug. 3., Anjou-oklt. I. 430. szám; átírás: 1333., An-
jou-oklt. XVII. 535. szám).
Az asszony megesküdött, hogy Sowar-i Péter fiainak több oklevele nincs nála,
de ha a későbbiekben talál a Sowar-i piaccal kapcsolatos oklevelet v. más, Péter
fiait érintő okleveleket, akkor azokat is átadja. Sowar-i Péter fia Miklós fr. car-
nalis-ával: Jánossal együtt személyesen elmondták, hogy az okleveleket az asz-
szonytól átvették és maguk, valamint fr. carnalis-aik: György és László nevében
kijelentették, hogy az asszonyt a visszaadott oklevelek ügyében nyugtatják. D.
Bude, in domin. Letare, a. d. 1353.

E.: Dl. 57 334. (Soós cs. lt. 138.) Hártya, hátlapján a rányomott pecsétet rögzítő
hártyacsíkok, valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefogla-
ló.

K.: F. IX/2. 299–300. (145. szám) (hiányos).
R.: Erdészeti Okl. 21. (74. szám) (csak IV. László 1. pont alatti oklevelét említi).
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124. 1353. márc. 4. Cikádor

Tamás fr., a Cykador-i Szűz Mária-monostor apátja és a konv. (ciszterci-
ta) emlékezetül adja, hogy mivel Thuteus mr., királyi ajtónállómr. a monostor
különböző ügyeiben a király és az ország bárói színe előtt többször eljárt és re-
mélik, hogy a jövőben is többször el fog járni, továbbá mivel Thuteus mr. a mo-
nostor részére [kövek] törésére (ad fracturam [lapidum] dicte ecclesie nostre)
100 budai M.-t adott, ezért tanácsot tartva a Zeekmal hegy területén (terrrito-
rium) fekvő szőlőt, melyet Jekul fia Mihálytól került az egyházhoz minden tar-
tozékával és haszonvételével együtt, Thuteus mr.-nek adományozzák örökös bir-
toklásra. Ameddig az ő kezében van a szőlőbirtok (possessio vinee), addig bár-
mit is tud vásárolni a környező szőlőkből, a mondott hegy jogát sértetlenül
hagyva (salvo tamen iure montis predicti) azok után sem hegyvámot, sem a sző-
lők bevételei után tizedet nem kell fizetnie. Ha 100 v. több tunella (minden
tunella-t 100 cubulus-sal számolva) bor lesz a szőlőben, akkor semmit nem kell
fizetnie. Halálakor a szőlőt szabadon adományozhatja lelke üdvéért az egyház-
nak, v. akinek akarja. Minderről a konv. függőpecsétjével megerősített oklevelet
ad ki. D. in Cykador, f. II. prox. p. domin. Letare, ab Incarn. d. 1353. Amikor
Gerinegius a perjel, Pythrolfus a cellerarius, Leonardus a custos és István a
cantor. A.

E.: Dl. 77 047 (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/367.) Hártya, O iniciálé. Függőpecsétre
utaló vágások. Hátlapon más középkori kézzel tárgymegjelölés (Littere su-
per quadam vinea per episcopum Quinqueeclesiensem Thythes concessa).

K.: Z. II. 501–502. (376. szám); Brüsztle II. 393–394.
R.: Hervay, Rep. Cist. Hung. 84.

125. 1353. márc. 5.

A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelé-
nek megfelelően Gerud-i Móric fia Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságte-
vőül karbeli prebendarius-ukat: Benedeket, akik visszatérve a következőket je-
lentették: Kunusperg (~hátlap: Kunispergh) város bírájától, esküdtjeitől és min-
den polgárától, akik az eléjük került ügyek tárgyalására az egyik polgár házába
összegyűltek, a következőket tudták meg: a debitum-ot, amivel Seffridus fr.-nek,
a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátjának és a konv.-nek febr. 27-én (in
die medii Quadr., sc. f. IV. prox. p. domin. Oculi), a kiváltságlevelük szerint, az
abban foglalt büntetések terhe alatt fizetni tartoznak, még nem fizették meg és
Kunusperg város négy esküdtjének (Vlman Pibruntl, Herman Sentel, Konth
Wynk és Heynchman Celer) márc. 3-án (in domin. Letare) a Szt. Benedek-mo-
nostorhoz kellett volna menniük és hűségüket kimutatni (se subdere sive
humiliare), de nem tették meg és a debitum miatt sem adtak elégtételt. D. f. III.
prox. p. domin. Letare supradict., a. d. 1353.
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E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40/4/9. (Df. 237 072.)
Hártya. Hátlapon külzet (Serenissimo principi, domino Lodovico, Dei gratia
regi Hungarie, illustri domino suo pro venerabili in Christo patre, domino
fratre Seffrido abbate monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron locique
eiusdem conventui contra iudicem, iuratos et universos cives ac hospites de
Kunispergh inquisitoria.), Későbbi kézzel: Kinisperg, valamint későbbi kéz-
zel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló. Kerek zárópecsét töredékei.

K.: Str. IV. 91. (60. szám).

126. 1353. márc. 6.

A budai egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H) és a kunok bírájának,
hogy oklevelének megfelelően Felkező-i Andurnuk fia Jánossal, a nádori curia-
ból kiküldött speciális nádori emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Lukács kar-
beli presbitert a nádor oklevelében foglaltak elvégzésére. A kiküldöttek vissza-
térve a következőket jelentették: márc. 3-án (in domin. Letare) kiszálltak a Hont.
m-i Thur birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben
azt ikatták igaz és régi határai mellett, ellentmondás nélkül Ders fia Tamás fia
Demeter mr.-nek, minden tartozékával és haszonvételével együtt, azzal a joggal,
amivel hozzá tartozik, örök birtoklásra. D. IV. f. prox. p. domin. Letare, a. d.
1353.

Á.: 1. a 151. számú oklevélben.
2. Á.1. > esztergomi kápt., 1385. nov. 6. MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény

202. (Df. 243 846.)

127. 1353. márc. 6.

A fehérvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy János veszprémi
püspök érdekében írott, egy évig érvényes (per anni circulum) minden jogi cse-
lekményre (ad omnes actos legitimos) vonatkozó általános oklevelének megfele-
lően az abban írott egyik királyi emberrel, Wrs-i Mihály fia Miklóssal kiküldték
tanúságtevőjüket: Beren-i Péter mr. kanonokot, hogy a püspök kezén lévő Noua
nevű és az ahhoz tartozó más birtokok bejárását, az azzal kapcsolatos vizsgála-
tokat, eltiltásokat és idézéseket végezzék el. A kiküldöttek a kápt.-ba visszatérve
egybehangzóan a következőket jelentették: febr. 27-én (f. IV. prox. an. domin.
Letare) kiszálltak Noua birtokra és tartozékaira és régi határai mentén bejárták.
A birtok határai, ahogyan azt írásban megvitték (in registro fuit reportatum):
Zebechke ~ Sebechke folyó, határjelek és határjelként szolgáló fák; vulgariter
Chastakuta ~ Castakuta-nak nevezett völgy. Bandurfi fia István mr. famulus-a és
officialis-a: Orozton-i Péter fia János azt mondta a völgyig vezető határjelekre,
hogy azok régiek és majdnem a megfelelő helyen vannak felállítva, de nem en-
gedte azokat megújítani v. a régiek mellett új határjeleket állítani. Kijelentette,
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hogy ha a birtok hj.-a során nem lesz ellentmondás, akkor azokat megújíthatják.
Két, földjellel jelölt tölgyfa, ahol a völgytől a fákig tartó szakaszon Orozton-i
Péter fia János a határjárásnak ura nevében ellentmondott, mivel a határok nem a
megfelelő helyen voltak felállítva. Ezért István mr.-t a király elé idézték márc.
31-re (ad oct. fe. Pasche d.). Földjellel körülvett tölgyfák Mikós volt bán határá-
ig. Három földjellel körülvett tölgyfa, két földjellel körülvett tölgyfa, két másik,
szintén földjellel körülvett tölgyfa, Piskaswelgh völgy, víz mellett földjel, föld-
jellel körölvett tölgyfák, melyek sarokpontként szolgálnak (pro metis angulari-
bus). Hegycsúcs, Miklós volt bán Sard birtoka, ahol István mr., a püspök pro-
curator-a határjeleket és határjelekként szolgáló fákat mutatott, mocsár. A sarok-
pontként szolgáló fáktól a mocsárig tartó szakaszon Punich fia Lorand, Miklós
bán nevében a határok megújításának és határjelek felállításának ellentmondott.
Innen a völgy elágazásáig (dupplicatio) nem volt ellentmondás. Kereszttel jelölt
és földjellel körülvett nagy tölgyfa. Kereszttel jelölt és földjellel körülvett máso-
dik és harmadik tölgyfa, melyek a püspök Noua és Miklós volt bán Ozzuiag bir-
tokát választják el. Földjellel körülvett tölgyfa, ami sarokpontként szolgál és
ahol Punich fia Lorand Miklós bán nevében a völgy elágazásától kezdődő szaka-
szon a határok felállítását megtiltotta, kivéve három határjelenél, melyek felállí-
tását megengedte. Völgy, földjellel körülvett és kereszttel jelölt tölgyfa, hegy,
ahol földjellel körülvett tölgyfa van, völgy, hegy, ahol Benche falu van, ami Sa-
lamon fia János, István fia Miklós és Vörös (Rufus) János fia Fülöp birtoka és
ahol famulus-aik: Antal és Péter nevükben a sarokpontként szolgáló határjeltől
megtiltották a határok felállítását, ezért őket megidézték a király jelenléte elé
márc. 31-re. Beech birtok határai, ahol a birtokos nemesek megengedték a hatá-
rok felállítását, hegy, Sebechke folyó. Márc. 2-án (sabb. prox. an. domin. Letare)
a püspök Ponduluag és Rachk birtokához mentek, amelyek közül Ponduluag-on
a Sz. Benedek tisztelére emelt egyház van és amelyeket a püspökség jogán meg
akart szerezni, de Miklós Scebenya-i falunagy (villicus) Miklós volt bán nevé-
ben ennek ellentmondott, ezért Miklós bánt ebben az ügyben is megidézték a
király jelenléte elé. D. in. oct. medii Quadr., a. d. 1353.

Á.: 1. Fehérvári kápt., 1470. febr. 2. Dl. 4335. (MKA. Acta eccl. 19/16.)
2. I. Mátyás király, 1476. márc. 16. Dl. 88 578. (Esterházy cs. hercegi ága,
Repositorium 99/5/62.) (18. sz.-i Má.-ban.)

Má.: Á. 1. alatt a szöveg 18. sz.-i Má.-a is megtalálható.
K.: Zala I. 535–538. (339. szám).
R.: Veszp. Reg. 180. (448. szám).

128. 1353. márc. 6.

Miklós prépost és a Jazow-i konv. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy
megkapták Tamás c., országbíró oklevelét a következő tartalommal: küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében Zevrus ~ Zeurus fia Mátyás királyi
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ember kiszáll a vitatott birtokra, melyet Illés fiai: István és Hank Januss-
folua-nak hívnak és azt állítják, hogy okleveles bizonyítékaik vannak róla; azon-
ban Miklós szepesi prépost azt állítja, hogy egyházának Letou és Helmuch bir-
tokainak határai között fekszik; bevezeti abba Miklós prépostot v. procurator-át,
ott 15 napon keresztül időzve és ezen idő alatt élelmet csak szükségletei szerint
elvéve és megidézi Illés fiait: Istvánt és Hank-ot a Scepus-i préposttal szemben
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), a király jelenléte elé, hogy minden
olyan bírságnak tegyenek eleget, melyben Tamás c., országbíró marasztalta el
őket, neki és perbeli ellenfelüknek is, továbbá az általuk Janusfolua-nak neve-
zett, de a Scepus-i prépost által Letou és Helmuch birtokai részének tartott bir-
tokrész visszatartása ügyében, hogy bemutathassák az országbíró előtt a birtokra
vonatkozó okleveleiket. Ha nem jelennek meg, a bírságot nem fizetik meg és
okleveleiket nem mutatják be, akkor ellenállásuk (rebellio) ügyében fog ítélet
hozni. Minderről a konv. máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) tegyen jelen-
tést. Az országbíró oklevelének megfelelően Zeurus fia Mátyás királyi emberrel
kiküldték tanúságtevőjüket, akik visszatérve a következőket jelentették: márc.
9-én (sabb. prox. preterito) a vitatott birtokon Wyllyam fia Miklóst, Miklós pré-
post procurator-át a birtokba bevezették, valamint Illés fiait: Istvánt és Hank-ot a
fentiekkel kapcsolatban a Scepus-i prépost ellenében szemtől-szemben megidéz-
ték máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a király jelenléte elé, az országbírói
oklevélben foglalt módon. D. f. IV. prox. p. domin. Letare, a. d. 1353.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Szepesi kápt. lt., Szepesi kápt. mlt. I. rész 6/2/13. (Df.
272 396.) Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro discreto viro domino
Nicolao preposito ecclesie Scepusiensis contra Stephanum et Hank filios co-
mitis Elie ad octavas festi beati Georgii martiris evocatoria.) és kerek
zárópecsét.

Tá.: Tamás c., országbíró, 1354. febr. 5. ŠA. v Levoči (Lőcse). Szepesi kápt. lt.,
Szepesi kápt. mlt. I. rész 6/1/8. (Df. 272 391.)

Megj.: 1. A kápt. királynak címzett eredeti válaszlevelén kívül Tamás országbí-
ró 1353. febr. 20-án kelt, a kápt.-hoz intézett parancslevele is ugyanezen
a Df. számon található (l. 99. szám).
2. Tá.-át l. Anjou-oklt. XXXVIII 70. szám.

129. 1353. márc. 6.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja az előttük megjelent és Merse fia
Lőrinc mr.-t képviselő Swyne-i Merse fia Benedek fia Péter mr. kérésére átírja a
Jozow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének 1343. okt. 13-án kelt okle-
velét (l. Anjou-oklt. XXVII. 688. szám). D. f. IV. prox. p. domin. Letare, a. d.
1343. [∋ : 1353.]
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E.: Dl. 70 162. (Szinyei Merse cs. lt. 43.) Hártya, N iniciálé. Zöld sodraton füg-
gő, természetes színű, ép, kerek pecsét. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi összefoglaló.

R.: Anjou-oklt. XXVII. 135–136. között.
Megj.: Az oklevél 1343-as helyett 1353-ra keltezését támogatja, hogy ellenkező

esetben az átírt oklevél korábban kelt volna, mint az átíró; továbbá 1353.
márc. 6-án Benedek fia Péter még egy oklevelet íratott át a szepesi
kápt.-nal (vö. következő szám).

130. 1353. márc. 6.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy az előttük
személyesen megjelent Svyne-i Merse fia néhai Benedek fia Péter mr. kérésére
függőpecsétjükkel megerősített privilégiumukban átírják Pál prépost és a
Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének 1343. okt. 13-án kelt, pe-
csétjükkel megerősített nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVII. 687. szám). D. f.
IV. prox. p. domin. Letare, a. d. 1353. A.

E.: ŠA. v Poprad (Poprád). Eperjes város lt. Középkori gyűjtemény. 28. (Df.
228 467.) Hártya. Felső szélén ABC chirographum. Függőpecsétre utaló
sodrat látszik.

R.: Iványi, Eperjes 27. (58. szám).

131. 1353. márc. 6.

Domonkos, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostjá-
nak 1353. márc. 6-án (in oct. diei medii Quadr., a. d. 1353.) kelt oklevele Myko
fia: János anyja leánynegyedének kiadásáról Babonok birtokból.

Tá.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. v Bytči (Biccse). Turóc m. lt.
Turóci registrum 10. (Df. 283 070.) (1391–1416 között készült Má.)

K.: TT. 2. (1902.) 228.; Lip. reg. 94.
R.: F. IX/2. 302. (146. szám); TT. 4. (1904.) 264. (279. szám).
Megj.: Az ügy természetéből kiindulva Domonkos intitulatiójában esztergomi

vikáriussága minden bizonnyal szerepelt, de a tartalmi átiratból kimaradt.

132. 1353. márc. 6. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően febr. 27-én (in die medii
Quadr., f. sc. IV.) Illunch nemes puella, Balkan-i János lánya (aki helyett fr.-e:
László jelent meg a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház konv.-jének
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megbízólevelével) viselt Warada-i László fia János mr.-el szemben (aki helyett
fia: Miklós jelent meg, Miklós nádor megbízólevelével) a színe előtt a felek
megbízottjainak akaratából elhalasztja máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.),
változatlan feltételek mellett (sub statu priori). D. Bude, 8. die termini prenotati,
a. d. 1353.

E.: Dl. 77 048. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/221.) Papír. Hátlapon külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Warada contra nobilem puellam Illunch
vocatam, filiam videlicet Iohannis de Balkan ad octavas festi beati Georgii
martiris prorogatoria.), bal szélen merőlegesen feljegyzés (Sol[vit][?]. Ia-
cobus filius Sampsonis cum palatino. Zabolch.) és természetes színű, kerek
zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 502. (377. szám).

133. 1353. márc. 6.

Tamás c. országbíró 1353. márc. 6-án (ad predict. oct. diei medii Quadr.
prox. preteriti [a. d. 1353.]) kelt oklevele szerint: az országbíró Batur-i Bereck
fia János fia László mr.-t kétszeres királyi bírságban elmarasztalta Nogfalu-i Pé-
ter fiai: János és Imre ellenében, mivel nem jelent meg az országbíró színe előtt
és nem is küldött maga helyett senkit.

Tá.: a 327. számú oklevélben.

134. 1353. márc. 6. Szentimre

István erdélyi alvajda 1353. márc. 6-án (a. d. 1353. [8.] diei medii
Quadr.), Szentimrén (in S. Emerico) kelt oklevelében átírta a kolozsmonostori
konv. 1353. febr. 14-én kelt oklevelét (l. 93. szám).

Tá.: Dobokai János és Mártonfalvi János erdélyi alvajdák, 1409. máj. 22. Dl.
28 069. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-ból. KKOL. Vegyes iratok.)

R.: Erdélyi Okm. III. 257. (696. szám).

135. 1353. márc. 7.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük szemé-
lyesen Brench-i Bugar fia Móric fia Gergely és a maga, valamint felesége, fiai és
lányai nevében elmondta, hogy beleegyezett a Brench birtokon fekvő szőlő har-
madrészének (szomszédok: D: Minzlaus fia János, É.: Kemnyechi-i Miklós fr.-e:
Idősebb (Maior) Gergely) Izdege-i Magyar (dict.) István mr. és fiai részére tör-
tént eladásába, továbbá a szőlő másik, korábban István mr.-nek és fiainak elzá-
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logosított harmadrészének elörökítésébe. Kijelentette, hogy a szőlő harmadik
harmadát minden tartozékával együtt István mr.-nek és fiainak hat M. nehéz sú-
lyú dénárért eladta örök joggal és visszavonhatatlanul, magának, feleségének és
gyermekeinek abban semmilyen jogot v. tulajdont fenn nem tartva. A fentiek
nagyobb bizonysága érdekében a kápt. kiküldte Tamást, prebendarius karpapju-
kat, hogy a fentiekről meghallgassa Gergely feleségének, fiainak és lányainak
beszámolóját. Visszatérve elmondta, hogy az asszony fiaival és lányaival a szőlő
eladásához és elörökítéséhez hozzájárult. D. f. V. prox. an. domin. de Passione
d., a. eiusdem 1353.

E.: Kapitulsky Arhív v Nitre (Nyitra). Középkori oklevelek 44/51. (Df.
273 591.) Hártya, N iniciálé. Függőpecsét töredékei.

136. 1353. márc. 8. Buda

[I.] Lajos király (H) a Jazow-i konv.-nek. Jelentette neki Sándor fia János
mr., hogy a Borsod m.-i Lubna birtokán hj.-ra van szükség, ezért az uralkodó
felkéri a konv.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Nenke-i
Fyrunche fia Makow királyi ember kiszáll a birtokra, az összehívott szomszédok
és határosok jelentétében bejárja, a szükséges helyeken határjeleket emel és ik-
tatja János mr.-nek azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, az esetleges ellentmon-
dókat pedig megidézi a király jelenléte elé. Minderről a konv. tegyen jelentést.
D. Bude, f. VI. prox. an. domin. Iudica, a. d. 1353.

Á.: a 268. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 42. (18. szám) (formulás részeken kihagyásokkal).

137. 1353. márc. 9.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük szemé-
lyesen Kystopulchan-i Gyula fia Gergely mr. és a maga, valamint fr.-e: Miklós
nevében (akinek a terhét magára vállalta) kijelentette, hogy azt a 11 budai M.-t,
melyben Miklós nádor (H) és a kunok bírája színe előtt Seffridus fr., a Gron
melletti Szt. Benedek-monostor apátja és a konv. elmarasztalatott velük szem-
ben, 5 M.-ra csökkenti. Ezt az 5 M.-t az apát és a konv. márc. 6-án (in oct. diei
medii Quadr.) megfizették, ezért ebben őket nyugtatja. A 11 M.-ról kiadott okle-
veleket érvénytelenítik. D. sabb., prox. an. domin. de Passione d., a. eiusdem
1353.

E.: Dl. 4337. (MKA. NRA. 36/43.) Hártya. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi kivonat és természetes színű, kerek pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 43–44. (19. szám) (kihagyásokkal).
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138. 1353. márc. 10. Buda

[I.] Lajos király (H) az előtte megjelent Miklós szepesi prépost kérésére
nyílt oklevelében átírja és megerősíti a szepesi kápt. 1344. nov. 15-én kelt (l.
Anjou-oklt. XXVIII. 757. szám) oklevelét és jelen oklevél visszahozatala esetén
privilégium kiállítását ígéri. D. Bude, in domin. Iudica., a. d. 1353.

Á.: I. Lajos király, 1365. febr. 15. ŠA. Levoča (Lőcse). Késmárk város lt. Kés-
márk város tanácsa. Oklevelek 8. (Df. 281 698.)

K.: Schmauk, Suppl. 113–115. (74. szám).

139. 1353. márc. 10. Zágráb

István egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lentek előtte a Kapruncha-i polgárok (cives et hospites) és elpanaszolták, hogy
terheik sokasága és változása miatt csaknem a végső szegénységre jutottak, ezért
azt kérték, hogy ebből az állapotból a herceg emelje ki őket. Ezért a herceg a
következő szabadságokat adja nekik: (1.) a polgárok mentesek minden bíró jog-
hatósága alól. (2.) Saját bírájukat és a plébánost minden évben szabadon megvá-
laszthatják a hercegnek bemutatott (presentatis) személyek közül. A bíró minden
egymás között felmerülő ügyüket más szabad városok joga és szokása szerint
fogja megítélni az esküdt polgártársakkal. Ha valamely panaszosnak nem szol-
gáltat igazságot, akkor a bírót a herceg v. a tárnokmr. jelenléte elé kell idézni.
(3.) A polgárok a város minden hasznát és haszonvételét (szántóföldek, mezők,
erdők, ligetek, legelők) az eddigi határok mellett szabadon használhatják, mások
jogainak – különösen Keukapruncha vára (castrum) – továbbá a városban a her-
cegséghez (ducatus) tartozó telki hely (locus sessionalis seu curia) és házak
sértetetlenül hagyásával. (4.) A városnak körbe kell vennie magát fából készült
erődítésekkel, a két kapu felett fából készült tornyokat kell emelniük (5.) A szo-
kott bort és a collecta-t lehetőségeik szerint mindig meg kell fizetniük a herceg-
nek. Erről a herceg függőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D.
Zagrabye, György mr., a hercegi aula prothonotarius-a és Orbaz-i c. keze által,
in domin. Iudica, a. d. 1353.

E.: HDA. Grad Koprivnica. Oklevelek I/2. (Df. 267 988.). Hártya, szakadt, hiá-
nyos. A regeszta szövege az Á. alapján kiegészítve.

Á.: Zágrábi kápt., 1355. jún. 13. HDA. Grad Koprivnica. Oklevelek I/6. (Df. 267
992.)

K.: Laszowski, Podatci 171–172. (2. szám); Smič. XII. 149–150. (107. szám);
Hercegek 162–163. (34. szám).

R.: Halász É., Szlavón 226. (432. szám).
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140. 1353. márc. 10.

Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti István erdélyi alvajdának, hogy itt átírt,
1353. márc. 10-én kelt oklevelének (l. 87. szám) megfelelően kiküldték karpap-
jukat, Miklós fia Mykét, akinek a jelenlétében [....] alvajdai ember febr. 24-én
(in domin. Oculi) beiktatta Simon bán fia Miklós mr.-t Sumugy birtok neki át-
adott felébe. A birtok két felét elválasztó határ: a Sumugyn és Darlaz birtokok
között fekvő berch oldalában lévő régi határjel, ami Darlaz és Almas birtokokat
választja el; erdő mellett, a Kykullew folyóhoz menő árokig; szőlőtől keresztül a
Darlaz birtok és erdők közötti árokig. A szántóföldek Almas faluhoz tartoznak,
de a szőlők nem. Másik határ az árokig [......], a szántóföldek Almas faluhoz tar-
toznak. [....] szőlőtől három fűzfáig, kereszt [....] falun, Sumugyn folyó, az
Almas és Sumugyn birtokok földjét elválasztó [folyó], a két falu közötti malom.
D. in domin. Iudica, a. d. 1353.

Á.: a 389. számú oklevélben.
R.: Erdélyi Okm. III. 257–258. (697. szám).

141. 1353. márc. 11.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Tamás c., [I.] Lajos király
(H) országbírájának privilégiuma értelmében Tunyugh-i Emuch fia: Pál fia
Zeuke (dict.) János c.-nek és fiának: Andrásnak János többi fiát: Pált és Márkot,
valamint lányát: Bagow-t és unokáját: Erzsébetet a Szatmár m.-ben, a Zomos
folyó mellett fekvő Tunyugh birtok felének elörökítése és más, az országbíró –
mint a felek rendes bírája – oklevelében részletezett dolgok tudomásulvétele (ad
consciendum) miatt márc. 6-án (in oct. dict. medii Quadr.) az egri kápt. elé tar-
toztak állítani, az országbíró oklevelében meghatározott feltételek és büntetések
mellett. Azonban a kápt. előtt Zeuke c. és fia: András nem jelentek meg, sem
pedig nem állították oda Zeuke c. más fiait, lányát és unokáját. Chohul-i János
mr. nevében famulus-a és megbízottja: Bogdan-i Olivér fia Demeter jelent meg a
váradi kápt. megbízólevelével és 5 napon keresztül folyamatosan várta őket. D.
6. die termini prenotati, a. d. 1353.

Á.: a 208. számú oklevélben.
R.: Szabó K., Erdélyi Múz. okl. 23–24. (96. szám.)

142. 1353. márc. 11.

A [pécs-]váradi monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
tük személyesen egyrészről Váradról való Német János fia Peteu (Teutonicus de
civitate Waradiensi), másrészről a szintén váradi (de eadem civitate Waradiensi)
Nagy (Magnus) Kelemen fia Gergely c. és Peteu elmondta, hogy a város terüle-
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tén, a malmok völgyében (in loco valle molendinorum) fekvő szőlejét, mely
Dé-ről, egy sövényen túl Színész (Istrio) Tamás fia Peteu és ua. Tamás fia Do-
bus (dict.) Mihály szőlejével határos, eladta 8 M. dénárért, minden M.-t 6 pen-
sa-val számolva Nagy Kelemen fia Gergelynek és örököseinek örökös birtoklás-
ra, ellentmondás nélkül. Jelen oklevél visszavitele után privilégium kiadását ígé-
rik. D. f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1353.

Á.: Várad-előhegyi konv., 1358. máj. 10. Dl. 3683. (MKA. NRA. 605/7.)
K.: AO. VI. 41–42. (17. szám) (márc. 4-i dátummal, kihagyásokkal).
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 151. (228. szám).

143. 1353. márc. 12. Zágráb

István egész Slauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lentek előtte a Crappina vár (castrum) alatt élő polgárok (cives et hospites) és
bemutatták [I.] Lajos király 1347. márc. 1-jén kelt, gyűrűspecsétjével megerősí-
tett, szabadságaikról szóló oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXI. 161. szám) és azt kér-
ték, hogy azt a herceg nyílt oklevelében írja át és pecsétjével erősítse meg. A
herceg a Crapina-i polgárok kérésének eleget téve a bemutatott oklevelet nyílt
oklevelében átírja és pecsétjével megerősíti. D. Zagrabie, f. III. prox. an. domin.
Ramis palmarum, a. d. 1353.

E.: HR-DAVŽ-4: Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog povlaštenog trgovišta
Krapina (Magistratus liberi et regio-privilegiati oppidi Krapina), 2. Hártya.
N iniciálé.

K.: Smič. XII. 152. (109. szám); Hercegek 163. (35. szám).
R.: Halász É., Szlavón 226. (433. szám).
Megj.: A MNL. OL. adatbázisában nem található meg.

144. 1353. márc. 12.

Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti István erdélyi alvajdának, hogy itt átírt,
febr. 20-án kelt oklevelének (l. 100. szám) megfelelően Harsan-i Pál alvajdai
emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Péter karpapot, akik a kápt.-ba visszatérve
a következőket jelentették: febr. 23-án (sabb. prox. an. domin. Oculi) kiszálltak
Fyzkwth ~ Fyzkuth birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és je-
lenlétükben – a szentgyörgyi népek (populi et hospites) nem akartak megjelenni
– a szentgyörgyi népek által elfoglalt és Isauthelke birtokukhoz kapcsolt
Fyzkuth-i földrészt visszavették és iktatták János fia János részére. Hj.: első ha-
tárjel a Bwnkaar birtok felől hegyen (in firmitate montis), a Isauthelke, Fyzkwth
és Bwknaar birtokokat választja el; hegy oldalában új határjel, szántóföldek kö-
zött új határjel, út, rét, új határjel, hegy, új határjel, Erkwd birtokkal közös határ.
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A határokat szomszédok és a határosok helyesnek találták. D. III. f. prox. p.
domin. Iudica, a. d. 1353.

Á.: a 155. számú oklevélben.
R.: Berger 11. (22. szám) (német); Doc. Trans. C. X. 189. (175. szám) (román);

Berger-Wagner I. 10. (22. szám); Erdélyi Okm. III. 258. (698. szám).

145. 1353. márc. 12. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája az egri kápt.-nak. Jelentették neki
Warada-i László [fia] János nevében, hogy Geustusera (Zabolch m.) nevű, örök-
lött birtokát be kellene járni, határait megújítani és más birtokoktól elválasztani.
Ezért a nádor felkéri a káp.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlét-
ében Baka-i Péter fia Bereck v. Jaka-i Kozma fia János v. Anarch-i Jakab fia
László v. Rad-i János v. Anarch-i István fia László nádori ember kiszáll Geustu-
sera birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben be-
járja azt, a szükséges helyeken új határjeleket emel, majd iktatja János mr.-nek,
azzal a joggal, mellyel hozzá tartozik, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges
ellentmondókat pedig megidézi a nádor jelenléte elé és erről a kápt. a nádornak
tegyen jelentést. D. Bude, in fe. B. Gregorii pape, a. d. 1353.

Á.: a 250. és 251. számú oklevelekben.
K.: Z. II. 508–510. (382. szám) (átíró oklevélben).

146. 1353. márc. 12. Gömör

Sándor fia János mr. Gömör provincia [I.] Lajos király által kinevezett
c.-e, valamint Belezer-i Bako, Hettreh fia Péter, Gál fia Miklós és Hanua-i Mik-
lós fia András szb.-k emlékezetül adják, hogy Gumur faluban, márc. 12-én (f.
III. prox. an. domin. Ramis palmarum), a provincia minden nemese és közrendű-
je részére a király parancsából tartott közgyűlésükün (congregatio generalis)
Miklós fia Miklós fia Péter Scarus-i nemes elmondta, hogy bizonyos szükségle-
tei miatt a Visnio birtokon lévő részét a malom kivételével, minden tartozékával
és haszonvételével együtt elzálogosította a mondott Miklós fia Miklós feleségé-
nek, Ilona asszonynak 9 M. kassai ft.-ért, hat év időtartamra, márc. 11-től (a f. II.
prox. an. predict. domin. Ramis palmarum) kezdődően. Ha a hat év leteltével
nem tudja visszaváltani, akkor fr.-ei: László és István a zálogösszeg lefizetése
mellett visszaválthatják. Péter vállalta, hogy az elzálogosított rész birtokában az
asszonyt mindenkivel szemben megvédelmezi. Ha megvédenie nem sikerül, ak-
kor a zálogösszeg kétszeresében marasztaltassék el. Ha az asszony időközben
elhunyna, akkor fia: Miklós tartozik a zálogösszegért kiváltott birtokot visszaad-
ni. Miklós fia Miklós és fia: László személyesen megjelentek, Istvánt pedig fa-
mulus-a: János képviselte a Jasov-i konv. pecsétjével ellátott megbízólevéllel és
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mindannyian hozzájárultak a zálogosításhoz. D. in villa Gumur, dict. die
predicte congregationis, a. d. 1353.

E.: Dl. 56 870. (Hanvay cs. lt. 60.) Papír. Hátlapján három rányomott, természe-
tes színű pecsét kis töredékei és további két, rányomott pecsét szalagjának
szolgáló vágások láthatóak.

K.: AO. VI. 43–44. (20. szám).
R.: Abaffy–Doncs–Hamvay 104. (72. szám).

147. 1363. márc. 21. [: 1353. márc. 12.] Gömör

Sándor fia János mr., [I.] Lajos király adományából (ex collatione) Gömör
provincia c.-e, Kethev-i Hettrech fia Péter, Thornalia-i Gál fia Miklós, Hanua-i
Miklós fia András és Belezer-i Bako szolgabírák emlékezetül adják, hogy a ki-
rály parancsából (per preceptum), Gömör m. nemesei és közrendűi egyeteme
számára márc. 12-én (f. III. prox. an. domin. Ramis palmarum), Gumur faluban
tartott közgyűlésükön (congregatio generalis) Egyed fia János és Lőrinc fia
Kozma Figey-i nemesek elmondták, hogy vissza szeretnék váltani rokonuknak
Figey-i Pál fia Demeternek a Figey birtokon fekvő és rá ősének: Saloch fia Ist-
vánnak és ue. István fia Egyednek halála után leszármazás címén háramlott ré-
széből azt a részt, melyet még István és Egyed zálogosított el Gumur birtokról
való Gromoth (dict.) Henclin fia Jánosnak, Miklós mr. Gumur-i nemes jobbá-
gyának és melyet az még most is használ, mivel nem akarják, hogy idegen kézen
legyen. János erre azt válaszolta, hogy Demeter birtokából tényleg van nála egy
rész, melyet István és Egyed zálogosított el apjának és bemutatta Gömör m. ha-
tósága 1341. jan. 1-jén és 1348. jan. 27-én kelt okleveleit (l. Anjou-oklt. XXV. 1.
és Anjou-oklt. XXXII. 715. szám). Ezek után Henclin fia János elmondta, hogy ha
János és Kozma megfizetik neki a zálogösszeget, részükre a birtokot visszaadja.
A m. hatósága a közgyűlésen vele ítélkező nemesekkel is úgy döntött, hogy a
Demeterrel való rokonság okán (ratione generationis) Egyed fia János és Lőrinc
fia Kozma a zálogbirtokot Jánostól kiválthatják. Henclin fia János elmondta,
hogy János és Kozma a birtokot tőle kiváltották minden tartozékával és haszon-
vételével együtt, miután a zálogösszeget neki megfizették. Egyed fia János és
Lőrinc fia Kozma vállalták, hogy Henclin fia Jánost rokonaikkal, főleg Demeter
földrésze szomszédaival és határosaival szemben, ha azok pert akarnak kezdeni
vele a birtok miatt, saját költségükön és fáradságukon megvédelmezik. Ha nem
tudják megvédelmezni, v. azzal nem törődnek, akkor a zálogösszeg kétszeresé-
ben marasztaltassanak el. János és Kozma kijelentették, hogy ha Pál fia Demeter
nekik megfizeti a zálogösszeget, a részeket neki visszabocsájtják. D. in villa
Gumur, dict. die predicte congregationis, a. d. 1363. [! ∋ : 1353.]

E.: Dl. 108 064. = Dl. 85 344/a. (Sztáray cs. lt.) Hártya.
R.: Anjou-oklt. XLVII. 141. szám (helyes dátum feltüntetésével).
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Megj.: 1363-ban Kompolti István viselte a gömöri ispán tisztségét, az oklevél
kiadójaként szereplő Sándor fia János pedig 1344–1354 között állt a m. élén.

148. 1353. márc. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) a szepesi kápt.-nak. Elmondták neki Petermezei-i Pál
fia Vynchlo (Á. 2.: Vinchlo) nevében, hogy a Ztara (Á. 2.: Ztrara) erdő és Lyb-
lyo (Á. 2.: Lyblio) között, a Paprad folyó mellett fekvő, a királytól adományul
kapott erdejének határait be kellene járni. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t,
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Bayur-i Beke v. Vytez-i (Á.
2.: Wytez) Lőrinc v. Golgo-i Péter fia János v. Szentlukácsi (de S. Luca) Beke v.
Petermezei-i Péter fia András királyi ember a szomszédok és határosok összehí-
vása után és jelenlétükben bejárja az erdőt, a szükséges helyeken új határjeleket
emel, majd iktatja Vynchlo-nak azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, az esetle-
ges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé. Minderről a kápt. a
királynak tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. p. domin. Iudica, a. d. 1353.

Á.: a 281. számú oklevélben.

149. 1353. márc. 13.

Az erdélyi egyház kápt.-ja 1353. márc. 13-án (a. sub. eodem [1353.], f.
IV. prox. an. domin. Ramis palmarum) kelt oklevele szerint: Miklós erdélyi vaj-
da és Zulnok-i c. jan. 20-án (in. quind. fe. Epiph. d.) Thorda-n, az erdélyi neme-
sek összessége (universitas) részére tartott közgyűlésére (generalis congregatio)
a kápt. elküldte Domonkos prépostot, Tamás fehérvári, Lőrinc Hunyad-i, László
Thylegd-i, Mihály Doboka-i és Péter Kyzd-i főesp.-ket, továbbá Benedek
cantor-t és decan-t, az egyház ügyeinek intézése végett. Más, a közgyűlésen
részt vevő nemesekkel együtt ifjabb (iunior) Wos Miklós azt kérte tőlük, hogy
küldjék ki emberüket, mivel Mannus, Kalyan-i nemes gyengesége miatt nem
képes előttük megjelenni, hogy bevallását megtegye. A közgyűlésről kiküldték
László Igen-i plébánost, aki visszatérve azt jelentette, hogy Mannus személyesen
a maga nevében, illetve fr.-e: Bertalan nevében az erdélyi kápt. megbízólevelé-
vel elmondta, hogy ők a Dyos birtokon őket megillető teljes birtokrészt Wos
(dict.) Miklós mr.-nek 60 M. ezüstért febr. 2-től (a fe. Purif. virg. glor.) 8 évre
elzálogosították, azzal a kikötéssel, hogy ha addig nem váltják vissza, csak az
összeg kétszereséért tehetik azt meg.

Tá.: Dobokai János és Mártonfalvi János erdélyi alvajdák, 1409. máj. 22. Dl.
28 069. (Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból. KKOL. Vegyes
iratok.)

R.: Erdélyi Okm. III. 258–259. (701. szám).
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150. 1353. márc. 13.

Az erdélyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük ifjabb
(iunior) Woos ~ (hátlap: Vos) (dict.) Miklós és elmondta, hogy Mannus és Ber-
talan, Kalyan-i nemesek a Popteluke és Churnuk nevű birtokokat a kápt. színe
előtt 40 M.-ért, a konv. előtt pedig 46 M.-ért neki elzálogosították. Mielőtt a két
birtokot tőle kiváltották volna, azokat Pogan (dict.) István mr.-nek eladták tudta
és engedélye nélkül és ezzel neki kárt okoztak. Ezért Miklós a kápt. színe előtt
Mannus-t és Bertalant a birtokok eladásától, zálogba tételétől v. bármi módon
való elidegenítésétől, míg mindenki mást, de különösen István mr.-t és örököseit
azoknak elfoglalásától eltiltotta. D. IV. f. prox. an. domin. Ramis palmarum. a.
d. 1353.

E.: Archivele Statului Cluj. Kemény cs. lt. 1/1. (Df. 280 910.) K. szerint hártya,
hátlapján külzet (Pro magistro Nicolao dicto Vos contra Mannus et Bartho-
lomeum prohibitoria.) és zárópecsét nyoma.

K: Doc. Trans. C. X. 190–191. (177. szám) (román ford. is).
R.: TT. (1907.) 86.; Erdélyi Okm. III. 258. (700. szám).
Megj.: Hátlapja nem szerepel a MNL. OL. adatbázisában.

151. 1353. márc. 13.

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy 1351. jún.
13-án (a. d. 1351., f. II. prox. p. fe. S. Trinitatis) Gyarmath falu mellett (prope
villam), Hont m. nemessége összességének (universitas nobilium) tartott köz-
gyűlésen (congregatio generalis) – ahogyan az az ott kiadott nádori oklevélből is
kiderült – Zuha-i Ders fia Tamás fia Demeter mr.-t az esztergomi kápt. megbízó-
levelével képviselő Demyen-i István fia Péter elmondta, hogy Rodon fia Miklós
Demeter mr. Twr ~ Thur nevű, öröklött birtokának elfoglalására törekszik és
ennek okát szeretné megtudni megbízója nevében. Rodon fia Miklós nevében
András deák (litteratus) a Sagh-i prépost és konv. megbízólevelével azt válaszol-
ta, hogy Rodon fia Miklós Twr birtokra vonatkozó oklevelekkel rendelkezik,
melyeknek bemutatására a nádortól időpontot kért. A nádor úgy határozott, hogy
Miklós [1351.] aug. 1-jén, Budán (in oct. fe. ap. S. Iacobi tunc prox. venture,
Bude) mutassa be a birtokra vonatkozó okleveleit, hogy ítéletet tudjon hozni.
Ekkor Rodon fia Miklós személyesen megjelent, Demeter nevében pedig az esz-
tergomi kápt. megbízólevelével István fia Péter állt elő és Miklós bemutatta a
váci kápt. 1311-ben kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. III. 178. szám), melyben hivat-
kozik saját, az év folyamán korábban kelt oklevelére (l. Anjou-oklt. II. 999.
szám, 1310-es kelettel). Ez után Rodan fia Miklós a nyitrai kápt. két, 1313-ban
kelt oklevelét mutatta be (l. Anjou-okl. III. 532. szám (1313. jún. 10. e.) és 539.
(1313. jún. 14.)). Ezek után Demeter mr. megbízottja azt kérte, hogy Miklós az
oklevelek eredetijét mutassa be. Rodon fia Miklós azt felelte, hogy ő pedig azt
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szeretné, hogy Demeter személyesen megjelenve a nádor előtt a saját életkoráról
bizonyságot tenne (de sua etate certificare), hogy abban a korban van, hogy bir-
tokügyben eljárhat. Demeter procurator-a azt mondta, ura Bécsben folytat ta-
nulmányokat (Vienna studio litterali inhaerenens), ezért személyesen nem tud
megjelenni. A nádor úgy határozott, hogy Demeter mr. procurator-a személye-
sen v. megbízottja útján jelentse urának, hogy [1351.] nov. 18-án (in oct. fe. B.
Martini conf.) személyesen tartozik megjelenni a nádor jelenléte előtt a fenti
ügyben. A felek ekkor Thur birtokra vonatkozó okleveleiket eredetiben tartoz-
nak bemutatni. A kijelölt időpontot többszöri halasztás után [1352.] okt. 6-ra (ad
oct. fe. Michaelis arch. tunc affuturas) tették át, amikor a nádor korábbi parancsa
szerint Ders fia Tamás fia Demeter mr. személyesen és Rodon fia Miklós szin-
túgy személyesen megjelentek és Miklós bemutatta a nádor 1347. aug. 16-án,
Budán kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXI. 795. szám) Ez után Demeter a veszp-
rémi kápt. 1322. márc. 4-én (l. Anjou-oklt. VI. 471. szám) kelt nyílt oklevelét és a
veszprémi kápt. 1347. aug. 20-án (l. Anjou-oklt. XXXI. 801. szám) kelt zárt okle-
velét mutatta be. Az oklevelek bemutatása után a nádor a pert a felek kérésére
elhalasztotta harmadnapra (3. die). Ekkor a személyesen megjelent felek egybe-
hangzóan kijelentették, hogy a nádor egyezkedésre való engedélyével (obtenta
prius concernandi licencia) a Hont m.-i Thur birtok ügyében a következő egyez-
ségre jutottak fogott bíróként szereplő bárók és nemesek segítségével: Rodon fia
Miklós elismerte, hogy a váci kápt. oklevele szerint Mihály fia Simon hozzájá-
rult ahhoz, hogy a neki 100 M.-ért elzálogosított Thur birtokot Ders fia Tamás v.
örökösei a zálogösszegért kiváltsák. Ders fia Tamás fia Demeter a 100 M.-t Mik-
lósnak, Budán, [1353.] febr. 13-án (in oct. diei Cinerum) dénárokban (in dena-
riis) fogja megfizetni. Kikötötték, hogy Rodon fia Miklós a birtok visszaváltásá-
nak idejéig az ott lakó jobbágyoktól csak a szokásos debitum-ot követelheti,
azon felül sem debitum-ot, sem collecta-t nem szed. A visszaváltás idején Mik-
lós a kezén lévő, Thur birtokra vonatkozó okleveleit átadja Demeternek. Az eset-
leges át nem adottakat érvénytelenítik. A kijelölt időponton Ders fia Tamás fia
Demeter mr. nevében Demyen-i István fia Péter jelent meg az esztergomi kápt.
megbízólevelével a nádor előtt a 100 budai M.-t forintokban (in florenis) teljesen
megfizette Rodon fia Miklósnak. A birtokba való bevezéséhez szükséges volt a
nádori ember kiküldése a budai kápt. tanúságtétele mellett. Ezért a nádor okleve-
lében felkérte a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében a
nádori curia-ból kiküldött speciális nádori ember Thur birtokra kiszállva, a
szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben azt bejárja igaz és
régi határai mellett, ahogyan korábbi birtokosai is bírták, és iktatja Demeter
mr.-nek, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, mások jogainak sértetlenül ha-
gyásával, az esetleges ellentmondásokkal nem törődve. Amikor a nádor márc.
6-án (in 8. diei Quadr.) Budán a bárókkal és nemesekkel törvényszéket ült, meg-
jelent előttük Demeter mr. nevében Demyen-i István fia Péter, az esztergomi
kápt. megbízólevelével és bemutatta a budai kápt. márc. 6-án kelt oklevelét (l.
126. szám) és azt kérte, hogy a nádor azt privilégiumában írja át és erősítse meg.
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A nádor a kérést jogosnak találva az oklevelet átírja és úgy ítél, hogy Thur birtok
minden tartozékával és haszonvételével, jogával és bevételével együtt, igazi és
régi határai mellett Demeter és örököseinek tulajdona, mások jogainak sértetle-
nül hagyásával. Erről függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki privilégiumot
Ders fia Tamás fia Demeter részére. D. Bude, 8. die oct. medii, a. [d.] 1353.
supradicto.

Á.: Esztergomi kápt., 1385. nov. 6. MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény 202. (Df.
243 846.)

Má.: Dl. 67 545. (Tihanyi cs. lt. 10.) (18. sz.-i.)

152. 1353. márc. 13.

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelentek Erzsébet királyné (H) színe előtt Fyzy-i
Demeter fia Dook ~ Dok (Miklós egri püspök volt procurator-a) fiai: János és
József deákok (litterati) a Borsad m.-i Borsad birtokon fekvő, királynéi kezelés-
ben lévő telki hely (locus sessionalis) ügyében, melyet atyjuknak adományozott
az örökös nélkül elhunyt Edelen-i László fia Sándor és kérésükre az ügyet a ki-
rályné a főpapok és bárók elé utalta. Amikor az országbíró a főpapokkal, bárók-
kal és az ország nemeseivel márc. 6-án (in oct. diei medii Quadr.) törvényszéket
ült, megjelentek előttük egyrészről Dok fiai: János és József deákok, másrészről
Beke és Jakab mr.-ek, a királynéi curia notarius-ai, a királyné megbízólevelével
és előbbiek bemutatták az egri kápt. 1334-ben kelt privilégiumát, valamint [I.]
Károly király (H) 1340-ben kelt, az egri kápt. előbbi privilégiumát átíró nyílt
oklevelét. Az egri kápt. oklevele szerint: megjelent előttük személyesen egyrész-
ről Edelen-i László fia Sándor maga és megbízólevéllel fr. uterinus-a: János ne-
vében, másrészről Dook mr. deák (litteratus) Miklós egri püspök serviens-e és
előbbi elmondta, hogy mivel Dok mr. mindig hűséges volt hozzájuk és segítette
őket, különösképpen pedig mivel amikor Edelen, Borsod, Olan és Chazta nevű
birtokaik miatt Chelen fia Sándorral és fiaival: Miklóssal, Jánossal és Jakabbal a
király és az országbíró előtt pereskedtek Dok mr. 30 M. garast költött, ezért
munkájának és költségeinek megtérítése fejében (noha többet érdemelne) egy
telket adnak neki és örököseinek örökös birtoklásra a Borsod m.-i, Boldua folyó
mellett fekvő, Sándortól és fiaitól csere címén kapott Borsod birtokukon a Szt.
Lőrinc vértanú-egyház temetője mellett (iuxta cimiterium ecclesie Sancti Lau-
rentii mart.) minden tartozékával és haszonvételével, különösen a szántóföldek-
kel együtt. A telek széltében (in latitudine) a wlgariter feulduar-nak nevezett
ároktól Ny-ra 42 királyi ölre (mensuras seu ampexus regales) és hosszában a te-
metőtől a Boldua folyóig terjed. A telek határait az oklevél tartalmazta. Tartozik
hozzá egy malomhely a Boldua folyón, ahol a malmot Dok-nak a már meglévő
malmuknak való károkozás nélkül kell felépítenie. Dok mr. részt kapott az egy-
ház kegyuraságából és a temetőből is (cum portione patronatus dicte ecclesie
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Sancti Laurentii et cimiterii eiusdem). Az oklevél bemutatása után elmondták,
hogy a telket László fia Sándor és fr.-e: János adományozta apjuknak szolgálata-
iért és a 30 M.-ért a fenti oklevéllel, majd Sándor és János halála után apjuktól és
tőlük elvette azt az uralkodó minden bűnük nélkül és azt kérték, hogy azt állítsák
nekik vissza. Ez után a királyné nevében Jakab és Beke mr.-ek elmondták, hogy
László fia: Sándor és fr.-e János örökös nélkül hunytak el, ezért minden javuk
jogszerűen háramlott a király kezéhez. Abban az időben, amikor a telket Dok
deáknak adományozták, nem volt királyi engedélyük (consensum regium) arra,
hogy birtokukat szabadon adhassák v. haláluk után hagyományozhassák. Továb-
bá László fia Sándor őse, Drugh fia Sándor hűtlen volt (manifestus infidelis et
infidelitatis nota denigratus), mivel [IV.] Béla és István ifjabb király (H) között a
gyűlölködés és a viszály magvát elvetette (guerre et dissensionis materiam semi-
nasset et suscitasset) és erről tanúskodik István erdélyi herceg 1267-ben kelt,
hercegsége idején használt pecsétjével megerősített és jelen oklevélben tartalmi-
lag átírt oklevele (l. Reg. Arp. 1873. szám) Az oklevelek megtekintése és a felek
előterjesztéseinek meghallgatása után az országbíró és bírótársai úgy döntöttek,
hogy Sándor és János halála után birtokaik jogosan kerültek a király kezelésébe,
mivel nem kértek engedélyt a királytól annak szabad adományozásához, továbbá
Drugh fia Sándor hűtlensége miatt is a király kezéhez háramlottak a birtokok,
mivel a hűtlenséget a birtokok elvesztésével büntetik. Ezért az országbíró is ki-
mondja a birtokok királyi kézre háramlását, Dok fiainak tulajdonában lévő, az
azon lévő telekkel kapcsolatos okleveleiket érvénytelenítik és azzal és tartozéka-
ival kapcsolatban örökös hallgatást mér rájuk. Dok fiai a jog rendje szerint nem
fellebbezhetnek (filii Dok nichil de iure prosequi valuissent). Azonban a királyné
jóságtól hajtva Dok fiainak a 30 M.-nak a felét aranyft.-okban (minden M.-t 4
ft.-tal számolva) megbízottai útján kifizettette. Erről az országbíró függő, auten-
tikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. Bude, 8. die termini
prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 636. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 33/20.)
Hártya, zöld sodraton függő, természetes színű, kerek, ép pecsét. Hátlapon
egykorú kézzel: Privilegium comitis Thome iudicis curie regie super qua-
dam sessione in villa Borsod habita et molendino ibidem habito confectum
(más, későbbi kézzel:) in comitatu Borsodiensi. Más középkori kézzel: et
debet ista sententia confirmari per regem (más középkori kézzel:) et
confirmata est.

153. 1353. márc. 13. Szentimre

István erdélyi alvajda felkéri az erdélyi kápt.-t, hogy jelen oklevelének
kézhezvétele után a Fyzkwth-i János fia János érdekében kiadott, [1353. márc.
12-én kelt] birtokbaiktató oklevelüket (l. 144. szám), melyet a vajdai ember ta-
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núskodása mellett (iuxta assertionem hominis nostris) állítottak ki, privilegiális
formában is adják ki. D. in S. Emerico, f. IV. prox. p. domin. Iudica, a. d. 1353.

Á.: a 155. számú oklevélben.
R.: Berger 11. (23. szám) (német); Doc. Trans. C. X. 190. (176. szám) (román);

Berger-Wagner I. 10. (23. szám); Erdélyi Okm. III. 258. (699. szám).

154. 1353. márc. 14. Bécs

Károly római király, Albert Ausztria, Stájerország és Karintia hercege,
János morva őrgróf, valamint Rudolf, Albert herceg elsőszülött fia a maguk és
örököseik nevében örök időkre szóló szövetséget kötnek egymással, s ígéretet
tesznek arra, hogy ha közülük valamelyikük fejedelemségeiben, tartományaiban,
avagy országaiban ellenségeskedés ütné fel a fejét, minden eszközzel segítséget
nyújtanak bárkivel szemben még, ha az illető királyi méltóságot visel is. Ez alól
egyedüli kivételt a magyar uralkodó jelent, akihez szövetség köti valamennyi
felet még abból az időből, amikor Károly volt a magyar király és János a cseh
uralkodó, valamint Károly, jelenlegi római király morva őrgróf volt, János mor-
va őrgróf pedig tiroli gróf, az osztrák hercegek pedig Albert és Ottó voltak. Az
oklevelet függőpecsétjeikkel látják el, kivéve Rudolf herceget, akinek nincsen
saját pecsétje, ezért ő külön ígéretet tesz, hogy a fentiekben foglaltakat megtart-
ja.

Skorka Renáta

E.: Státni Ustrední Archiv v Praze. Archiv Ceské Koruny: Listiny a listy 390.
(Df. 287 461.) Hártya. Két függőpecséttel és egy függőpecsét szalagjával.

K.: Cod. Mor. VIII. 156–157. (198. szám).
Megj.: Az oklevél német nyelvű.

155. 1353. márc. 14.

Az erdélyi kápt. István alvajda itt átírt, 1353. márc. 13-án kelt kiadványá-
nak (l. 153. szám) megfelelően átírják a saját, 1353. márc. 12-én kelt oklevelüket
(l. 144. szám) függőpecsétjükkel megerősített privilégiumukban. D. V. f. prox. p.
predict. domin. Iudica, a. prenotato. [1353.] Amikor Domonkos a prépost, Bene-
dek a cantor és a decan és Lorand a custos.

Á.: Erdélyi kápt., 1550. jan. 17. AL. Bethlen cs. iktári lt., Oklevelek 9. (Df.
255 008.)

R.: Berger I. 11–12. (24. szám) (német); Doc. Trans. C. X. 191. (178. szám)
(román); Berger-Wagner I. 10. (24. szám); Erdélyi Okm. III. 259. (702.
szám).
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156. 1353. márc. 14. Szentimre

István erdélyi alvajda felkéri a gyulafehérvári kápt.-t, hogy állítson ki pri-
vilégiumot Simon bán fia Miklós mr. Sumugyn birtok felébe való bevezetéséről
és a birtokrészeket elválasztó határokról szóló jelentéséről. D. in S. Emerico, f.
V. prox. p. domin. Iudica, a. d. 1353.

Á.: a 389. számú oklevélben.
R.: Erdélyi Okm. III. 259. (703. szám).

157. 1353. márc. 15.

A pozsonyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
személyesen Nogmortun-i Simon fia Lőrinc c. fia Miklós és elmondta, hogy ro-
konaitól: Churna-i (Sopron m.) Lőrinc fiaitól: János és Benedek mr.-ektől 70
széles bécsi dénár librát (minden libra-t v. talentum-ot 6 pensa-val számolva)
kapott, hogy Izrael soproni zsidónak vissza tudja fizetni azt az összeget, amit
tartozásaira és szükségleteire (vagyis a király fegyveres szolgálata a Lituan-ok
ellen; a császár lányának, Anna hercegnőnek, István herceg feleségének hazaho-
zatala és Mária asszony kiadása) kapott. Ezért Lőrinc fia Miklós négy falvának
felét (Vyfolu, Byolth és Peel Esztergom m.-ben és Nogkezeu Kamarun m.-ben)
zálogba adja Lőrinc fiainak: Jánosnak és Benedeknek, azzal a kikötéssel, hogy
tőlük a zálogösszeg megfizetése mellett, minden becslés kizárásával visszavált-
hatja. A kápt. az oklevél visszavitele után privilégium kiállítását ígéri. D. f. VI.
prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1353.

E.: Dl. 4338. (MKA. NRA. 642/14.) Hártya. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi összefoglaló és természetes színű, rányomott pecsét körvo-
nala.

K.: AO. VI. 45–46. (21. szám); Magyar-zsidó oklt. I. 69–70. (41. szám).

158. 1353. márc. 15.

A pozsonyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
személyesen Nogmortun-i Simon fia Lőrinc fia Miklós és elmondta, hogy a Po-
zsony m.-ben fekvő Saarfeu, Chatey, Kyzey, Zemeth, Narad és Chanuk nevű
birtokainak felét a korábban őt szorongató szükség miatt Miklós erdélyi vajdá-
nak adta zálogba [I.] Lajos király (H), Miklós nádor (H), Tamás c., országbíró és
a budai kápt. okleveleinek megfelelően. Most pedig az őt ismételten szorongató
szükség miatt a fenti birtokok másik felét 50 libráért (pro quingentis libris seu
talentis latorum denariorum Wyennensium), minden librát 6 pensával számolva
elzálogosítja Miklós vajdának, a király, a nádor, az országbíró és a budai kápt.
említett oklevelében foglalt feltételekkel: ha Miklós vajda Lőrinc fia Miklóst a
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birtokok lekötése és az oklevelek kiadása miatt keresi meg (super obligatione
premissarum possessionum et emanatione litterarum earundem), akkor hasonló
oklevelet (consimiles litteras) kell adnia a birtokok feléről a következő cikk ki-
vételével: ha Miklós a birtokoknak a pozsonyi kápt. újabb oklevelével elzálogo-
sított felét az 50 libráért v. talentumért ki tudja váltani, Miklós vajda tartozik azt
neki visszaadni és akkor Lőrinc fia Miklós a birtokok korábban elzálogosított
felét is tartozik visszavenni. D. f. VI. prox. an. domin. Ramis palmarum. a. d.
1353.

Á.: Pozsonyi kápt., 1355. júl. 29. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt., Oklevelek
14/17/17. (Df. 226 801.)

159. 1353. márc. 15. Gerzence

Domonkos mr., Gersenche-i alispán emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte személyesen István fr., a Garig-hegyi Boldogságos Szűz pálos-egyház per-
jele és bemutatott három tiltakozó oklevelet, melyet a korábbi Gersenche-i c.
adott ki, a Gersenche m.-ben (comitatus) fekvő Babonicfelde birtok ügyében
Izuilan fia Benedek ellen és az ügy nagyobb bizonyossága végett, valamint azért,
mivel Benedek hatalma tudatában a tiltakozást semmibe vette (propria sua
conpotentia prohibitione pro nichilio reputavit), azt kérte az alispántól, hogy Be-
nedeket a birtok hasznainak és haszonvételeinek használatától tiltsa el, mely ké-
résnek az ispán jelen oklevéllel eleget tesz. D. in Gersenche, f. VI. prox. an.
domin. Ramis palmarum, a. d. 1353.

E.: HDA. Acta Paulinorum. Garig 1/138. (Dl. 35 203.) Papír. Hátlapján rányo-
mott pecsét körvonala látszik.

R.: LK. 9 (1931.) 285. (1. szám).

160. 1353. márc. 16. Pozsony

Miklós esztergomi érsek és Esztergom m. örökös c.-e emlékezetül adja,
hogy megjelent előtte Pozsonyban személyesen János mr., az elhunyt Hamboto
(gen: Hambotonis) káplánja és Pozsony városának (civitas) scolasticus-a és be-
mutatta Tamás volt esztergomi érsek függőpecsétjével megerősített, 1307. febr.
13-án kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. II. 123. szám), a Hamboto által a Szt. Meg-
váltó-, másképpen (aliter) Szt. Márton-egyházban alapított Szűz Mária-oltárról
és az oltárhoz kapcsolt Szt. István király-kápolnáról és azt kérte, hogy az érsek
azt írja át és erősítse meg, mivel a régiség (vetustas) lerontotta az eredetit. Az
érsek a kérésnek eleget téve az oklevelet jelen levelében szóról-szóra átírja és
megerősíti. D. Posonii, sabb. an. domin. Domine ne longe, a. d. 1353.
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E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és
levelek 3254. (Df. 241 334.) Hártya, hiányzó N iniciálé. Függőpecsétre utaló
sodrat.

Á.: Miklós esztergomi érsek, 1360. máj. 17. AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony
város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 3256. (Df. 241 336.)

R.: AMB. Inventár 25. (121. szám).
Megj.: Az E. és az Á. között eltérések figyelhetőek meg. Míg az E. részletesen

megadja, hogy miről szól Tamás érsek 1307-ben kelt oklevele, addig az
Á. csak röviden szól annak tartalmáró (litteras cuiusdam altaris in eccle-
sia Sancti Martini). Az Á. János mr. tisztségeit is rövidebben sorolja fel.
Ráadásul az oklevél datatiója az Á.-ból hiányzik.

161. 1353. márc. 16. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
László csázmai prépostnak, [I.] Lajos király kápolnaispánjának és titkos kancel-
lárjának tudtára adja, hogy a király Erzsébet királynéval (H) szemben különleges
kiküldöttjével (per specialem hominem) megidéztette a budai kápt.-t márc. 11-re
(ad f. II. prox. p. domin. Iudica), mivel a kápt. tiltakozott akkor, amikor a Pest
m.-i Eurem birtokot a királyi ember a budai kápt. kiküldöttjével a királyné nevé-
ben vissza akarta venni és az ügyet végső döntésre az országbíró elé utalta. A
fenti időponton megjelent az országbíró előtt Beke deák (litteratus) a királyné
nevében és megbízólevelével és bemutatta a budai kápt. levelét a birtok vissza-
vételéről. E szerint amikor Tetun-i Lőrinc királyi ember Péter mr. káptalani ki-
küldött jelenlétében [1352.] dec. 15-én (sabb. prox. p. fe. Conc. virg. glor., a.
prox. elapso) Eurem birtokot az összehívott szomszédok és határosok jelenlét-
ében igazi és régi határai mentén bejárni és a királynénak iktatni akarta, a budai
kápt. nevében Balázs kanonok a helyszínen ellentmondott. A királyné procura-
tor-a bemutatott két oklevelet: (1) [I.] Lajos király [1352.] aug. 21-én (2. die fe.
B. regis Stephani, in a. prox. preterito) kelt nyílt oklevelét és (2) [I.] Károly ki-
rály (H) 1325. [júl. 6-án] kelt, középpecsétjével megerősített (sub mediocri sigil-
lo suo) privilégiumát (l. Anjou-oklt. IX. 301. szám). [I.] Lajos király okleveléből
kitűnik, hogy a király mindazokat a birtokokat és királynéi jogokat, melyeket a
királyné [I.] Károly király életében famulus-ának: Tese-nek adott hűséges szol-
gálataiért örökös birtoklásra, mivel Tese mr. és fia: András örökös nélkül huny-
tak el, visszaállítja a királynénak. Ha valamit időközben elidegenített belőlük,
azokat is visszaadja anyjának és az adományt érvényteleníti.

Az oklevelek bemutatása után László mr. budai kanonok a budai kápt. nevé-
ben és megbízólevelével elmondta, hogy a budai egyháznak van egy földrésze,
ami az [I.] Károly király oklevelében foglalt Eurem birtok határai között van és
bemutatta Henrik bán, [III.] András király tárnokmr.-e és albírája (viceiudex) és
a [budafel-]hévízi (Calide Aque) konv. okleveleit. Ezek szerint amikor Henrik
bán elé a kápt. perbe hívott bizonyos Eurem-i szőlőadókat (vinidatores), azok
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elismerték, hogy a felhévízi konv.-ben történt tanúállítás során bebizonyosodott,
hogy ők szőleikkel együtt a budai egyháznak tartoznak szőlőadói szolgáltatások-
kal (ad servicia vinidatoria). Mivel az ügyben az országbíró Eurem birtok határa-
inak felülvizsgálata nélkül nem tud döntést hozni, ezért felkéri a kápolnaispánt,
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Miklós fia Fülöp, a királyi
curia-ból küldött speciális ember ápr. 2-án (f. IV. prox. p. quind. fe. Passce d.) az
összehívott szomszédok és határosok, továbbá a felek procurator-ainak jelenlét-
ében kiszáll Eurem birtokra és bejárja azt először az [I.] Károly király privilégi-
umában foglalt határok mellett, melyet a királyné megbízottjának eredetiben kell
a helyszínen bemutatnia. Majd állapítsák meg, hogy a budai kápt. földje v. abból
mennyi fekszik az [I.] Károly oklevelében rögzített határokon belül, v. attól mi-
lyen, a Henrik bán és a [budafel-]hévízi konv. oklevelében v. máshol rögzített
határok választják el. A kápt. procurator-a is eredetiben tartozik bemutatni az
okleveleket. A kiküldöttek, ha lehetséges, válasszák el a budai kápt. részét, majd
minderről az iktatást követő hétfőre tegyenek jelentést (ad f. II. immediate
sequentem) a királynak, hogy az országbíró a felek között döntést tudjon hozni.
Ezen az időponton az országbíró a királyné és Albriht budai polgár közötti per-
ben is ítéletet fog mondani, mivel a budai kápt. oklevele szerint Albriht Eurem
birtok iktatásának ellentmondott. D. Bude, 6. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4323. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 7/6.) Pa-
pír, egy helyen lyukas. Hátlapon külzet (Honorabili viro, domino Ladislao
preposito ecclesie Chazmensis, comiti capelle et secretario cancellario do-
mini regis, pro domina regina contra capitulum Budensem super reambula-
tione possessionis Eurem feria quarta proxima post [....] (sor felé írva:)
quindenas Passce Domini mediantibus regio et vestro hominibus [....] et se-
rie eiusdem ad feriam secundam immediate sequentem domino regi per vos
sine crastinatione rescribendo.) és zárópecsét körvonala.

Megj.: I. Károly király oklevelének pontos keltét csak a teljes szövegében
fennmaradt példányból ismerjük, Tamás országbíró jelen oklevelében
olvasható tartalmi átirata csak az éves datatiót adja meg.

162. 1353. márc. 17. Visegrád

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Helena ne-
mes asszony (nobilis domina), Kezyw-i Bugud fia Bugud özvegye fiaival: Péter-
rel és Jánossal és elpanaszolták, hogy a Hont m.-i Kezyw birtokukat, mely őseik-
től szállt rájuk örökség címén, Hont m. hatósága lefoglalta és azt kérték, hogy az
uralkodó azt állítsa vissza a fiúk részére. Miután az uralkodó jelentések alapján
(ex veridica relatione) meggyőződött arról, hogy a birtok tényleg Bugud fiait
illeti örökség címén, Erzsébet királyné, valamint a főpapok és bárók tanácsából a
birtokot nekik visszaállította. A birtokba bevezetésre Watna-i Jakab fia Pétert
küldte ki. D. in Visegrad, in domin. Ramis palmarum, a. d. 1353.
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Á.: I. Lajos, 1368. máj. 29. SNA. Garamszentbenedeki konv. hh. lt. Oklevelek
73/7. (Df. 261 374.)

K.: Koller III. 59–60.; Katona, Hist. crit. X. 82–83.; F. IX/2. 213–214. (99.
szám) (hiányos).

163. 1353. márc. 17. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrészről János mr., egri lector
fr. carnalis-ának: Touth Selymes-i Aprod (dict.) Miklós fia Istvánnak nevében az
egri kápt. megbízólevelével, másrészről Roskoan-i Chank fia Dobow a szepesi
kápt. megbízólevelével képviselve fr. carnalis-át: Kewe-t és egybehangzóan el-
mondták, hogy azt a pert, melyet Miklós viselt az országbíró előtt febr. 27-én (in
die medii Quadr.) Tothselymes birtok hj.-a idején tett ellentmondása miatt máj.
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztják el. Ha a felek nem tudnak addig
megegyezni, akkor Kewe személyesen v. procurator-a tartozik megjelenni az
ügy végső eldöntésére, amit sem a király, sem a királyné v. a herceg oklevelével
nem halaszthatnak tovább. Ha nem [jelenik meg], nem küld maga helyett senkit
v. a pert megbízottjával elhalasztatja, akkor párbajban vesztesként (ex succubitu
facti potencialis duelli) marasztaltasson el Istvánnal szemben. A feleknek az or-
szágbíró előtt annyi napig lesz alkalmuk a perújrafelvételre, amennyi a többiek-
nek is van. D. Bude, die domin. Ramis palmarum, a. d. 1353.

E.: — (K. szerint papíron, hátlapjára nyomott pecséttel megerősítve, melynek
töredékes körirata: + S [...] ODO [...] JED [...] JA ILL REGIS +
VNGARIE.)

K.: F. IX/6. 63–64. (67. szám).

164. 1353. márc. 18.

Illés fr. Dubycha-i preceptor és Miklós Dubycha-i c. terrestris emlékezetül
adja, hogy 1353. márc. 18-án (a. d. 1353., f. II. prox. p. domin. Ramis palma-
rum) kelt, pecsétjükkel megerősített oklevelükben Wodycha-i Endre fia Endre c.
és Márk fia Fülöp, Dubycha szabad falvának (libera villa) villicus-a kérésére
átírják az 1351. szept. 26-án (miszerint Fülöp Scennapolana birtok felét Dra-
gouin fiaitól: Benkon-tól és Matyas-tól szerezte (obtinuerat)) és 1351. okt. 17-én
kelt (miszerint Fülöp villicus eladta a birtokot Endre fia Endre c.-nek) oklevelei-
ket. Fülöp villicus az eredeti okleveleket nem adta át Endre c.-nek, mivel azok
alapján Benkon-nak és Matyas-nak más, Bruchyna-ban fekvő birtokait is tartja
bírság fejében (pro iudiciis). D. die et a. d. supradicto. [1353.]
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E.: Dl. 66 516. (Blagay cs. lt. 16.) Hártya. N iniciálé. Függőpecsétre utaló vágá-
sok és zöld-fehér sodrat. Hátlapján más középkori kézzel írott tárgymegjelö-
lés (Littere iudicialis super Zcennapola.).

K.: Blagay 132. (71. szám); Smič. XII. 154. (111. szám).

165. 1353. márc. 18. Dubica

Illés fr. Dubycha-i preceptor és Miklós c. terrestris emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük egyrészről Márk fia Fülöp, Dubica szabad falvának (libera vil-
la) villicus-a, másrészről Wodycha-i Endre fia Endre c. és Fülöp elmondta, hogy
Bruchyna-ban fekvő Scennapolana birtok felét, melyet Dragouin fiaitól: Benko-
ne-től és Matyas-tól bírság fejében (pro iudiciis) került hozzá és melynek másik
felét Endre c. tartja vétel címén, minden tartozékával és haszonvételével együtt
(erdők, helyek, vizek, vízfolyások, malomhelyek) Benkone és Matyas, valamint
a szomszédok és határosok beleegyezésével 10 M. forgalomban lévő dénárért
eladja Endre c.-nek és örököseinek örökös birtoklásra. Scennapolana birtok egé-
szének határai a felek elmondása alapján: Scennapolana és Dolech birtok közötti
hét határjel egy hegyen; Konowdolech-ről folyó folyó; Olmycha folyó, határjel,
kereszttel jelölt hrazth fa, Wrachcha nevű régi út, Jaztrebyna folyó. Minderről a
preceptor és c. terrestris Dubica m. pecsétjével (sigillum dicti comitatus Dubi-
censis) megerősített oklevelet adnak ki. D. Dubyche, f. II. prox. p. domin. Ramis
palmarum, a. d. 1353.

E.: Dl. 66 517. (Blagay cs. lt. 33.) Hártya, N iniciálé. Három helyen 1-2 betűs
hiányokat okozó kisebb lyuk. Zöld sodraton függő pecsétje elveszett. Hát-
lapján más középkori kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés (Littere emti-
tionalis super Scennapole.).

K.: Blagay 133–134. (72. szám); Smič. XII. 152–153. (110. szám).

166. 1353. márc. 19. Avignon

[VI.] Ince pápa Péter [fia] Tamás esztergomi laicus-nak engedélyezi, hogy
halálakor választott gyóntatója teljes bűnbocsánatban részesítse. D. Auinione,
XIIII. Kal. Apr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/55v. (Df. 289 448.)

167. 1353. márc. 19. Buda

[I.] Lajos király (H) a vasvári kápt. tudtára adja, hogy Simon fia Miklós
nevében elmondták neki, hogy a Vasvár m.-ben fekvő Nogkorongh, Rodo-
zounch, Wrbochanreui és Kercheche nevű birtokait, melyek most az azokat el-
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foglaló Lőrinc fia Nykkyl kezén vannak, vissza szeretné venni. Ezért az uralko-
dó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Teul-
che-i Jakab fia János v. uo. való Domonkos fia János v. Miklós fia Tamás v. Ist-
ván fia Lőrinc királyi ember a szomszédok és határosok összehívása után és je-
lenlétükben kiszáll a birtokokra, azokat visszaveszi és iktatja Simon fia János-
nak, azzal a joggal, amivel hozzá tartoznak, az esetleges ellentmondókat pedig
megidézi a király jelenléte elé. Minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, f. III.
prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1353.

Á.: a 238. számú oklevélben.

168. 1353. márc. 19. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Simon fia Miklós Nogmortun-i Lőrinc mr. fia Miklóssal
szemben febr. 27-től (a die medii Quadr.) kezdve 20 napon keresztül megjelent
előtte, előző oklevelének megfelelően Nogkorogh, Laduztinch, Vrbothareiche és
Kerchyche birtokok ügyében, de perbeli ellenfele nem jött el és nem is küldött
maga helyett senkit, így őt megbírságolja, ha nem tudja magát ésszerű indokkal
kimenteni. D. Bude, 21. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 98 393. (Sigray cs. lt. 42/7.) Papír, hátlapján külzet (Pro Nicolao filio Si-
monis contra Nicolaum filium Laurentii iudicialis.) és természetes színű, ke-
rek zárópecsét kis töredékei.

M.: Ua. szám alatt. (18. sz.-i.)

169. 1353. márc. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy előző, nyílt alakban kiállított kötelezvénye értelmében
Nogmortun-i Lőrinc fia Nyklinus mr.-nek 27 széles bécsi M.-t (minden M.-t 10
pensa-val számolva) kellett fizetnie az országbíró színe előtt a győri kápt.-nak
márc. 17-én (in die Ramis palmarum). Ekkor megjelent az országbíró előtt Nyk-
linus mr. személyében Péter mr., budai cantor, valamint Kybanus (?) fia István
fia Péter deák (litteratus) a győri kápt. nevében, annak megbízólevelével és
utóbbi átvette a 27 M.-t. Az országbíró nyugtatja Nyklinus mr.-t tartozása felől.
D. Bude, 4. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4339. (MKA. Acta eccl. 8/5.) Papír. Hátlapján rányomott, kerek pecsét
töredékei.
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170. 1353. márc. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Palyan fia Miklós (akinek a nevében
Elek fia György jelent meg az egri kápt. megbízólevelével) viselt Chythnek-i
Kun (dict.) Miklóssal szemben (akinek a nevében az eredeti időpont elfogadója
jelent meg (pro quo termini assumptor conparuit et terminum assumpsit), a Ja-
zow-i konv. idézőlevelével összhangban márc. 13-án (in quind. fe. IV. prox. an.
domin. Letare), időpont ütközése miatt (ratione prioritatis termini) elhalasztja
máj. 1-jére (ad oct. fe B. Georgii mart.). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti okleve-
lek 15/7. (Df. 265 255.). Papír. Hátlapja nem szerepel a MNL. OL. gyűjte-
ményében.

171. 1353. márc. 25. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent a színe előtt egy-
részről Nogmortun-i Simon fia Lőrinc mr. fia Nykkul ~ Nykul ~ Nikkul mr.
személyesen, másrészről Bedor c., Chorna-i Imre fia Lőrinc mr. fiai: János és
Benedek mr.-ek serviens-e, urai képviseletében a budai kápt. megbízólevelével
és Nykul mr. kijelentette, hogy atyafiai (proximi velud fr. karissimi) Imre fia
Lőrinc fiai helyette visszafizették azt a 70 talentumot, amelyet Izdrael pozsonyi
zsidótól (iudeus) kapott és amelyet elköltött, amikor a litvánok (Lytuani) elleni
királyi hadba ment csapataival (cum bona comitiva) és amikor István herceg (a
király fr.-e) feleségét elhozta és Mária asszonyt de Helphstayn úrnak átadta,
ahová feleségével és egész családjával ment el. Ezért ő az Esztergom m.-i
Wyfolu, Byolch és Peel[...] öröklött birtokainak a felét, továbbá a Komárom m.-i
Kezu felét és az Esztergom m.-i Wyfolu-val szemben fekvő, szintén öröklött
Chenke birtok egészét, mely most üres és lakóitól elhagyatott, elzálogosította
Lőrinc fiainak: Jánosnak és Benedeknek 70 széles bécsi talentumért (minden
talentumot 6 bécsi pensa-val számolva). Kikötötték, hogy Nykkul mr., fr.-ei v.
leszármazottai a zálogösszegért a birtokokat bármikor visszaválthatják és János
és Benedek mr.-ek a pénz kézhezvétele után a zálogbirtokokat tartoznak vissza-
adni. Nykul mr., fr.-ei és leszármazottai a birtokok visszaváltásáig János és Be-
nedek mr.-eket azok birtokában kötelesek szavatolni. D. Bude, 2. die fe. Passce
d. a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 4340. (MKA. NRA. 642/15.) Hártya. Hátlapján rányomott pecsét nyoma
és későbbi kéztől származó, latin nyelvű tartalmi összegfoglaló.

K.: F. IX/2. 218–220. (102. szám); Magyar-zsidó oklt. I. 70–71. (42. szám).
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R.: Wertner, Grafen von Mattersdorf 53.; AO. VI. 46. (21. számhoz tartozó
jegyzetben).

172. 1353. márc. 25. Buda

[I.] Lajos király (H) a váradi kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Boht-i Mihály fia Tamás felesége, [Apa] fia Miklós lánya és fiai: János és Ta-
más nevében, hogy Gergely fiai: István és László, Paznan fia: Miklós és Ders-
bolch nevű birtokuk más szomszédai és határosai a birtokot hasznait és haszon-
vételeit akaratuk ellenére használják és egy, a birtokon fekvő erdejüket kivágat-
ták. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a
jelenlétében Zanthow-i Péter fia János v. uo. való Miklós fia Mathyas v. Péter
fia Márton v. Septel-i Myke fia István királyi ember, miután a fentiekről min-
denkitől megtudta az igazat, Gergely fiait és Paznan fia Miklóst, valamint a
szomszédokat és határosokat eltiltja a birtok hasznainak élvezetétől, az ország
szokásainak megfelelően és erről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, 2. die fe.
Passce d., a. eiusdem 1353.

Á.: a 174. számú oklevélben.

173. 1353. márc. 25. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája az egri kápt. tudtára adja, hogy az álta-
la, Zabolch és Beregh m.-k nemessége (universitas nobilium) számára, Karaz
falu (villa) mellett, 1351. júl. 25-én (in fe S. Iacobi ap. ... in a. d. 1351.) tartott
közgyűlésen (congregatio generalis) Luchunch-i Dénes fia Tamás fia István ne-
vében a Lelez-i konv. megbízólevelével Tuser-i Benedek fia Lukács tudni akarta
– ahogyan az a nádor közgyűlésen kiállított oklevelében is olvasható –, hogy
Kallou ~ Kallo-i Egyed fia Iwan fiai: László és Demeter, valamint Kallou-i Si-
mon fiai: Péter és Imre Hene birtokának felét miért foglalták el. A király Iuan fia
András pereit oklevelével elhalasztatta, mivel az a litvánok (Lituani) ellen veze-
tett királyi hadba szállt és a többiek is azt mondták, hogy mivel András a testvé-
reivel és Simon fiaival osztatlanul (indivisi) birtokol, ezért ők András távollét-
ében az osztatlan birtoklás miatt (propoter indivisibilitatem) nem felelhetnek,
ezért a nádor a pert [1351.] nov. 18-ra (ad oct. fe. S. Martini conf.), Budára ha-
lasztotta el. Erről a terminusról a nádor más oklevelével a pert [1352.] máj.
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztotta el azzal, hogy ha a felek a közbe-
eső időben nem tudnak megegyezni, akkor Iuan és Simon fiai Hene birtok felére
vonatkozó okleveleiket tartoznak neki bemutatni. Iuan fia András és Simon fiai
nem jelentek meg a nádor előtt [1352.] máj. 1-jén és nem is küldtek maguk he-
lyett senkit. Mivel Kallo-i Iuan fiai: László és Demeter és Luchunch-i Tamás fia
István kijelentették, hogy a többiek távollétében nem tudják bemutatni oklevele-
iket, ezért a nádor a pert [1352.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi) halasztotta el,



121

oly módon, hogy Tamás fia István tartozik András, Imrét és Pétert megidéztetni.
A terminuson Luchunch-i Tamás fia István nevében a nádor megbízólevelével
Tuser-i Lukács elmondta, hogy a nádor korábbi meghagyása szerint István a ná-
dori emberrel és a Lelez-i konv. tanúságtevőjével megidéztette Andrást és Simon
fiait és bemutatta a konv. idézőlevelét is. Kallo-i Iuan fia András a maga, vala-
mint az egri kápt. és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízóle-
velével képviselt fr.-ei: László és Demeter nevében, továbbá Simon fiai: Imre és
Péter nevében a váradi kápt. megbízólevelével Gyula fia Miklós bemutatták [I.]
Károly 1326-ban (a. d. 1326.) kelt privilégiumát, melyben átírta saját, 1316-ban
(a. d. 1316.) kelt nyílt oklevelét Hene, Lakteluk ~ Lakteluke és Apaty birtokok
adományozásáról. E szerint mivel Lothardus fiai: Jakab, Pál és János hűtlenül
Tamás fiainak csapatához (in consortium) csatlakoztak, ezért [I.] Károly birtoka-
iktól megfosztota őket és ezek közül Hene, Lakteluke és Apaty birtokokat, az
utóbbihoz tartozó Tyzakuz nevű erdővel együtt Egyed fiainak: Iuan és Simon
mr.-nek adta hűséges szolgálataikért. Az oklevél bemutatása után a nádor meg-
kérdezte Tamás fia István procurator-át: Tuser-i Lukácsot, hogy a Zabolch m.-i
Hene birtok felét, amit ura Iuan fiaitól és Simon fiaitól meg akar szerezi, örökjo-
gon vagy oklevelekkel birta-e. Lukács azt válaszolta, hogy Hene birtok fele
örökjogon tartozik Istvánhoz. Ezzel szemben Iuan fia András és Miklós procura-
tor azt állították, hogy Hene birtok fele a hűtlen Lothardus fiaié volt és királyi
adomány címén az övék, illetve uraiké. Mivel a felek vállalták, hogy az ország
szokásának megfelelően ellentétes állításaikat a szomszédok és megyebeli ne-
mesek közüli tanúállítással bizonytják, ezért a nádor a vele törvényszéket ülő
nemesekkel elrendelte, hogy Luchunch-i Dénes fia Tamás fia István [1352.] okt.
6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) a váradi kápt. előtt tartozik arra nézve, hogy
Hene birtok fele mindig is őseié volt örökjogon és most az övé és nem tartozott a
királyi adományozási joghoz; Kallo-i Iuan fiai és Simon fiai pedig [1352.] okt.
13-án (in quind. prefati fe. B. Michaelis arch.) szintén a váradi káp. előtt tartoz-
nak arról, hogy Hene birtok fele Lothardus hűtlen fiainak birtoka volt és királyi
adomány címén az övék tanúkkal (testibus), a birtok szomszédaival és határosai-
val, továbbá más m.-beliekkel az ország szokásának megfelelően, bizonyságot
tenni (conprobare tenerentur). Minderről a kápt. [1352.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B.
Martini conf.) tartozott jelentést tenni. Akkor megjelent a nádor színe előtt Ta-
más fia István nevében a nádor megbízólevelével Tuser-i Lukács és bemutatta a
váradi kápt. István részére kiállított oklevelét, miszerint István [1352.] okt. 6-án
a váradi kápt. előtt 15, a kápt. oklevelében megnevezett szomszédos nemes, to-
vábbá 130 m.-beli nemes tanúságtételével bizonyította állítását. Ez után Lukács
bemutatta a váradi kápt. másik oklevelét is, miszerint Iuan fiai és Simon fiai a
nádor meghagyása ellenére nem mentek el, tanúkat sem állítottak. Bemutatták a
nádornak [I.] Lajos király [1352.] nov. 29-én (f. V. prox. an. fe. B. Nicolai
conf.), Budán kelt, Iuan fia András érdekében kiadott oklevelét, miszerint a ki-
rály meghagyta az ország jogszolgáltatóinak, hogy András pereit halasszák el
[1353.] márc. 6-ra (ad oct. diei medii Quadr.), mivel András Erdélybe (ad partes
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Transsilvanas) készül a királlyal, és a vele osztatlanul birtokló fr.-ei távollétében
nem tudnak az ügyeiben felelni. A nádor pert a királyi meghagyás értelmében és
Simon fiai procurator-a kérésére elhalasztotta márc. 6-ra. A terminuson Kallou-i
Iuan fiai és Simon fiai nem jelentek meg és nem is küldtek maguk helyett senkit.
Tuser-i Lukács a nádor megbízólevelével képviselve Tamás fia Istvánt megjelent
a nádor előtt, Hene birtok felének ügyében igazságot kért és bemutatta a nádor
perhalasztó és döntéshozó okleveleit, valamint a váradi kápt. jelentéseit is. A
bemutatott oklevelek alapján és mivel Iuan fiai és Simon fiai ismét nem jelentek
meg a színe előtt, a nádor a vele törvényszéket ülő bárókkal és az ország más
nemeseivel őket a tanúállítás elmulasztása miatt 10 M.-ban marasztalja el, Hene
birtok felét pedig Tamás fia Istvánnak ítéli örök birtoklása. Mivel Hene birtok
felének iktatásához szükséges a nádori és a kápt. ember kiküldése, ezért a nádor
felkéri az egri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Budun fia Miklós a nádori curia-ból kiküldött különleges (specialis) nádori em-
ber az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében kiszáll a Zabolch m.-i
Hene birtok felére és bejárja azt igaz és régi határai mentén, a szükséges helye-
ken új határjeleket emel és iktatja Luchunch-i Tamás fia Istvánnak, Kallo-i Iuan
fiainak és Simon fiainak tiltakozásával nem törődve, mások jogainak sérelme
nélkül. Az esteleges további ellentmondókat pedig megidézi a nádor jelenléte
elé. Minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, 20. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy, D-176. (97-12-7.) Papír, egy zárópe-
csét (K. szerint: a nádor kisebb pecsétje) körvonalával és két caput sigillivel
(K. szerint ezekből az egyik Szécsi Miklós országbíró pecsétje). Hátlapján
külzet: Amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Agriensis pro Stephano filio
Thome filii Dionisii de Luchunch statutoria. Valamint későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi kivonat és magyar nyelvű feljegyzés: Külömb külömb
féle levelek melljeket nehezen olvashatni Lossoncz familiát illetők 40 darab.

K.: Bánffy I. 185–192. (156. szám).
R.: Doc. Trans. C. X. 191. (179. szám) (román).
Megj.: Az Erdődy család Bécsben őrzött okleveleiről készült regeszták közlésé-

nek engedélyezéséhez való hozzájárulásáért köszönet illeti gr. Erdődy
Istvánt. A család levéltárából származó további okleveleket l. 293., 294.,
437., 465., 497., 589., 611. és 714. számok alatt.)

174. 1353. márc. 25. után

A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
1353. márc. 25-én kelt oklevelének (l. 172. szám) megfelelően Zanthow-i Mik-
lós fia Mátyás királyi emberrel kiküldték karpapjukat: Pált, a Szt. János apostol
és ev.-oltár rector-át, akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy Bihar
és Bekes m.-kben körbejárva a nemesektől, közrendűektől, egyháziaktól és vilá-
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giaktól megtudták, hogy amit Boht-i Mihály fia Tamás felesége és fiai nevében a
királynak jelentettek, [az úgy történt] és miután elvégezték a vizsgálatot, eltiltot-
ták Dersbolch birtok szomszédait és határosait, valamint Gergely fiait: Istvánt és
Lászlót, továbbá Paznan fia: Miklóst a birtok hasznainak és haszonvételeinek
élvezetétől. D. sabb. prox. p. fe. [.......]

E.: Dl. 41 206. (Múz. Ta.) Papír, nehezen olvasható, vízfoltos. Hátlapján külzet
(Domino regi, pro nobili domina consorte Thome de Boht, filia Nicolai filii
Apa et filiis eiusdem contra Stephanum et Ladislaum filiis Gregorii et Nico-
laum filium Paznan et alios vicinos et commetaneos possessionis Dersbolch
vocate inquisitoria et prohibitoria.) és természetes színű, mandorla alakú
zárópecsét töredékei.

175. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa István [fia] Benedek győri clericus-nak lélekgondozással
járó v. anélküli, üres v. megüresedő, a győri püspök adományozási jogához tar-
tozó, Győr városában v. a győri egyházm.-ben lévő egyházi javadalmat (benefi-
cium) rezervál, melynek a tizedjegyzék szerinti (secundum taxationem decime)
éves jövedelme lélekgondozással a 20, anélkül a 15 M. ezüstöt nem haladhatja
meg. Benedek v. procurator-a a javadalmat az üresedésről való értesüléstől szá-
mított egy hónapon belül elfoglalja. A pápa inti a püspököt, hogy az elfogadás
előtt a javadalomról ne rendelkezzen, mert érvénytelennek fogja tekinteni, ha
valaki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Mindez érvényes akkor
is, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik erről, v. ha az apostoli szék
megengedte a püspöknek, hogy senki elfogadására nem kötelezhető e téren. D.
Avinione, VII. Id. Apr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 475v–476r. (Df. 289 420.)
R.: Áldásy 60. (98. szám).

176. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI.] Ince pápa a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Már-
ton-monostor apátjának, a Posonium-i Szt. Márton-egyház prépostjának (győri
és esztergomi egyházm.) és az avignoni egyház sacristájának meghagyja, hogy
vezessék be Benedeket v. procurator-át a fenti javadalomba, annak jogaiba, tar-
tozékaiba és jövedelmeibe és védelmezzék meg abban. D. ut supra. [Avinione,
VII. Id. Apr., pápasága első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121.476r. (Df. 289 420.)
R.: Áldásy 60. (98. szám).
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177. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Bela-i János esztergomi clericus-nak lélekgondozással
járó v. anélküli, üres v. megüresedő, a szepesi Szt. Márton-egyház prépostjának
(esztergomi egyházm.) adományozási jogához tartozó, Esztergom városában v.
az esztergomi egyházm.-ben lévő egyházi javadalmat (beneficium) rezervál,
melynek a tizedjegyzék szerinti (secundum taxationem decime) éves jövedelme
lélekgondozással a 20, anélkül a 15 M. ezüstöt nem haladhatja meg. János v.
procurator-a a javadalmat az üresedésről való értesüléstől számított egy hónapon
belül elfoglalja. A pápa inti a prépostot, hogy az elfogadás előtt a javadalomról
ne rendelkezzen, mert érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatás-
körrel ezzel szemben cselekszik. Mindez érvényes akkor is, ha valaki pápai v.
legátusi oklevéllel rendelkezik erről, v. ha az apostoli szék megengedte a pré-
postnak, hogy senki elfogadására nem kötelezhető e téren. D. Avinione, VII. Id.
Apr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121. 476rv. (Df. 289 420.)
R.: Theiner II. 7. (12. szám); Áldásy 60. (99. szám).

178. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince pápa] a Scypus-i Villacompositum-i Szűz Mária-egyház apátjá-
nak, a Jazow-i Keresztelő Szt. János-egyház prépostjának (esztergomi egyházm.)
és az avignoni egyház sacristájának meghagyja, hogy vezessék be Jánost v.
procurator-át a fenti beneficium-ba, annak jogaiba, tartozékaiba és jövedelmeibe
és védelmezzék meg abban. D. ut supra. [Avinione, VII. Id. Apr., pápasága első
évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121. 476v. (Df. 289 420.)
R.: Theiner II. 7. (12. szám); Áldásy 60. (99. szám).

179. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Bors-i Jakab fia Mihály Esztergom egyházm.-i
clericus-nak lélekgondozással járó v. anélküli, üres v. megüresedő, a székesfe-
hérvári Szűz Mária-egyház prépostjának (veszprémi egyházm.) adományozási
jogához tartozó, a városban v. a veszprémi egyházm.-ben (in civitate vel diocesi
Vesprimiensi) lévő egyházi javadalmat (beneficium) rezervál, melynek a tized-
jegyzék szerinti (secundum taxationem decime) éves jövedelme lélekgondozás-
sal a 20, anélkül a 15 M. ezüstöt nem haladhatja meg. Benedek v. procurator-a a
javadalmat az üresedésről való értesüléstől számított egy hónapon belül elfoglal-
ja. A pápa inti a prépostot, hogy az elfogadás előtt a javadalomról ne rendelkez-
zen, mert érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel
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szemben cselekszik. Mindez érvényes akkor is, ha valaki pápai v. legátusi okle-
véllel rendelkezik erről, v. ha az apostoli szék megengedte a prépostnak, hogy
senki elfogadására nem kötelezhető e téren. D. Avinione, VII. Id. Apr., pápasága
első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121. 490r. (Df. 289 421.)
K.: Vespr. II. 156. (180. szám).
R.: Theiner II. 7. (12. szám); Áldásy 60. (100. szám).

180. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince pápa] a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátjának, a
Posaga-i Szt. Péter-egyház prépostjának (esztergomi és pécsi egyházm.) és az
avignoni egyház sacristájának meghagyja, hogy vezessék be Mihályt v.
procurator-át a fenti javadalomba, annak jogaiba, tartozékaiba és jövedelmeibe
és védelmezzék meg abban. D. ut supra. [D. Avinione, VII. Id. Apr., pápasága
első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121. 490r. (Df. 289 421.)
R.: Áldásy 60. (100. szám).

181. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Henrik [fia] János fehérvári clericus-nak lélekgondozással
járó v. anélküli, üres v. megüresedő, a titeli prépost (kalocsai egyházm.) adomá-
nyozási jogához tartozó, Kalocsa városában v. a kalocsai egyházm.-ben lévő
egyházi javadalmat (beneficium) rezervál, melynek a tizedjegyzék szerinti (se-
cundum taxationem decime) éves jövedelme lélekgondozással a 20, anélkül a 15
M. ezüstöt nem haladhatja meg. János v. procurator-a a javadalmat az üresedés-
ről való értesüléstől számított egy hónapon belül elfoglalja. A pápa inti a prépos-
tot, hogy az elfogadás előtt a javadalomról ne rendelkezzen, mert érvénytelennek
fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Mind-
ez érvényes akkor is, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik erről, v.
ha az apostoli szék megengedte a prépostnak, hogy senki elfogadására nem köte-
lezhető e téren. D. Avinione, VII. Id. Apr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121. 516r. (Df. 289 422.)
R.: Áldásy 60. (101. szám).
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182. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince pápa] a szerémi püspöknek, a Belefontis-i monostor apátjának
(kalocsai egyházm.) és az avignoni egyház sacristájának meghagyja, hogy ve-
zessék be Jánost a fenti javadalomba, annak jogaiba, tartozékaiba és bevételeibe
és védelmezzék meg azokban. D. ut supra. [D. Avinione, VII. Id. Apr., pápasága
első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121. 516r. (Df. 289 422.)
R.: Áldásy 60. (101. szám).

183. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Horgoinch-i Staniloius fia János Zágráb egyházm.-i
clericusnak lélekgondozással járó v. anélküli, a zágrábi püspök adományozási
jogához tartozó, Zágráb városában v. a zágrábi egyházm.-ben lévő üres v. meg-
üresedő egyházi javadalmat (beneficium) rezervál, melynek az éves jövedelme a
tizedjegyzék szerint (secundum taxatum decime) lélekgondozással a 25, anélkül
a 18 M. ezüstöt nem haladhatja meg. A javadalmat János az üresedéről való érte-
süléstől számított egy hónapon belül személyesen v. procurator-a útján elfoglal-
ja. A pápa inti a püspököt, hogy a javadalomról az elfogadás előtt ne határozzon
és érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben
cselekszik. Mindez akkor is érvényes, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel ren-
delkezik erről, v. ha a pápa korábban megengedte a püspöknek, hogy senki elfo-
gadására nem kötelezhető e téren. D. Auinione, VII. Kal. Apr., pápasága első
évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121. 526rv. (Df. 289 423.)
R.: Áldásy 60. (102. szám).

184. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince pápa] meghagyja a Lauacrost-i monostor apátjának (aquileai
egyházm.), a kalocsai prépostnak és az avignoni egyház sacristájának, hogy ve-
zessék be Jánost a fenti javadalomba, annak jogaiba, tartozékaiba és bevételeibe
és védelmezzék meg abban. D. ut supra. [D. Auinione, VII. Kal. Apr., pápasága
első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 121. 526v. (Df. 289 423.)
R.: Áldásy 60. (102. szám).
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185. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Yrug-i Balázs [fia] András Kalocsa egyházm.-i
clericus-nak lélekgondozással járó v. anélküli, a kalocsai érsek adományozási
jogához tartozó, Kalocsa városában v. a kalocsai egyházm.-ben lévő üres v.
megüresedő egyházi javadalmat (beneficium) rezervál, melynek az éves jöve-
delme a tizedjegyzék szerint (secundum taxatum decime) lélekgondozással a 20,
anélkül a 15 M. ezüstöt nem haladhatja meg. A javadalmat András az üresedéről
való értesüléstől számított egy hónapon belül személyesen v. procurator-a útján
elfoglalja. A pápa inti az érseket, hogy a javadalomról az elfogadás előtt ne hatá-
rozzon és érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel
szemben cselekszik. Mindez akkor is érvényes, ha valaki pápai v. legátusi okle-
véllel rendelkezik erről, v. ha a pápa korábban megengedte az érseknek, hogy
senki elfogadására nem kötelezhető e téren. D. Avinione, VII. Kal. Apr., pápa-
sága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 123. 450r. (Df. 289 439.)
R.: Áldásy 59. (94. szám).

186. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince pápa] meghagyja a szerémi püspöknek, a Belefontis-i monostor
(kalocsai egyházm.) apátjának és az avignoni egyház sacristájának, hogy And-
rást v. procurator-át a neki rezervált üres v. megüresedő egyházi javadalomba
vezessék be, annak minden jogával, tartozékával és jövedelmével együtt és vé-
delmezzék meg abban. D. ut supra. [D. Avinione, VII. Kal. Apr., pápasága első
évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 123. 450rv. (Df. 289 439.)
R.: Áldásy 59. (94. szám).

187. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa János [fia] Jakab Veszprém egyházm.-i clericus-nak lé-
lekgondozással járó v. anélküli, a szepesi Szt. Márton-egyház prépostjának (esz-
tergomi egyházm.) adományozási jogához tartozó, Esztergom városában v. az
esztergomi egyházm.-ben lévő üres v. megüresedő egyházi javadalmat (benefi-
cium) rezervál, melynek az éves jövedelme a tizedjegyzék szerint (secundum
taxatum decime) lélekgondozással a 20, anélkül a 15 M. ezüstöt nem haladhatja
meg. A javadalmat Jakab az üresedéről való értesüléstől számított egy hónapon
belül személyesen v. procurator-a útján elfoglalja. A pápa inti a prépostot, hogy
a javadalomról az elfogadás előtt ne határozzon és érvénytelennek fogja tekinte-
ni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Mindez akkor is
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érvényes, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik erről, v. ha a pápa
korábban megengedte a prépostnak, hogy senki elfogadására nem kötelezhető e
téren. D. Avinione, VII. Kal. Apr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 123. 457v–458r. (Df. 289 440.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 59. (95. szám).

188. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince] pápa meghagyja a csázmai prépostnak (zágrábi egyházm.), az
avignoni egyház sacristájának és a budai cantor-nak (veszprémi egyházm.), hogy
Jakabot vezessék be a fenti javadalomba, annak jogaiba, tartozékaiba és jöve-
delmeibe és védelmezzék meg abban. D. ut supra. [D. Avinione, VII. Kal. Apr.,
pápasága első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 123. 458r. (Df. 289 440.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 59. (95. szám).

189. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Iaurinum-i Péter [fia] Miklós Győr egyházm.-i
clericus-nak lélekgondozással járó v. anélküli, a Posonium-i Szt. Márton-egyház
prépostjának, decan-jának és kápt.-jának (esztergomi egyházm.) adományozási
jogához tartozó, Esztergom városában v. az esztergomi egyházm.-ben lévő üres
v. megüresedő egyházi javadalmat (beneficium) rezervál, melynek az éves jöve-
delme a tizedjegyzék szerint (secundum taxatum decime) lélekgondozással a 20,
anélkül a 15 M. ezüsöt nem haladhatja meg. A javadalmat Miklós az üresedéről
való értesüléstől számított egy hónapon belül személyesen v. procurator-a útján
elfoglalja. A pápa inti a prépostot, a decan-t és a kápt.-t, hogy a javadalomról az
elfogadás előtt ne határozzon és érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármi-
lyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Mindez akkor is érvényes, ha valaki
pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik erről, v. ha a pápa korábban megengedte
a prépostnak, a decan-nak v. a kápt.-nak, hogy senki elfogadására nem kötelez-
hető e téren. D. Avinione, VII. Kal. Apr., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 123. 465v. (Df. 289 441.)
R.: Áldásy 59. (96. szám).

190. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince] pápa meghagyja a Rabakuz-i prépostnak és főesp.-nek (győri
egyházm.) és az avignoni egyház sacristájának, hogy Miklóst vezessék be a fenti
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javadalomba, annak jogaiba, tartozékaiba és jövedelmeibe és védelmezzék meg
abban. D. ut supra. [D. Avinione, VII. Kal. Apr., pápasága első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 123. 465v–466r. (Df. 289 441.)
R.: Áldásy 59. (96. szám).

191. 1353. márc. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Chasma-i Petrusium [fia] Miklós Zágráb egyházm.-i
clericus-nak lélekgondozással járó v. anélküli, a zágrábi püspök adományozási
jogához tartozó, Zágráb városában v. a zágrábi egyházm.-ben üres v. megürese-
dő egyházi javadalmat (beneficium) rezervál, melynek az éves jövedelme a ti-
zedjegyzék szerint (secundum taxatum decime) lélekgondozással a 20, anélkül a
15 M. ezüstöt nem haladhatja meg. A javadalmat Miklós az üresedéről való érte-
süléstől számított egy hónapon belül személyesen v. procurator-a útján elfogad-
ja. A pápa inti a püspököt, hogy a javadalomról az elfogadás előtt ne határozzon
és érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben
cselekszik. Mindez akkor is érvényes, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel ren-
delkezik erről, v. ha a pápa korábban megengedte a püspöknek, hogy senki elfo-
gadására nem kötelezhető e téren. D. Avinione, VII. Kal. Apr., pápasága első
évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 123. 468rv. (Df. 289 442.)
R.: Áldásy 59. (97. szám).

192. [1353. márc. 26. Avignon]

[VI. Ince] pápa a Szűz Mária-monostor apátjának (zágrábi egyházm.), a
kalocsai prépostnak és az avignoni egyház sacristájának meghagyja, hogy Mik-
lóst a fenti javadalomba, annak jogaiba, tartozékaiba és jövedelmeibe vezessék
meg és védelmezzék meg abban. D. ut supra. [D. Avinione, VII. Kal. Apr., pá-
pasága első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 123. 468rv. (Df. 289 442.)
R.: Áldásy 60. (97. szám).

1353. márc. 26. [: 1354. ápr. 15.] Buda

[I.] Lajos király Iuan fia András szepesi c.-nek meghagyja, hogy Cet-i
Mihály fia István birtokait foglalják le.

Á.: Szepesi kápt. 1354. ápr. 28. > ua., 1355. márc. 13. SNA. Szepesi kápt. hh. lt.
Oklevelek 9. 3. 21. (Df. 263 084.)
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K.: MTT. 9 (1861.) 120. (54. szám) (hiányos).
R.: Anjou-oklt. XXXVIII. 204. szám.

193. 1353. márc. 27. Buda

Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja, hogy Zoruod-i Lász-
ló fiainak: László és Miklós mr.-nek a jobbágya: Péter fia Demeter tartozott a
vajda korábbi oklevelének megfelelően megjelenni a színe előtt Chohul-i Nagy
(Magnus) János mr.-rel és jobbágyaival: Thoth (dict.) Istvánnal és fiával: János-
sal szemben márc. 6-án (in oct. medii Quadr.), azonban nem ment el és nem is
küldött maga helyett senkit, noha Olivér fia Demeter, Nagy János és jobbágyai-
nak procurator-a 20 napon keresztül várta őt. Ezért a vajda Péter fia Demetert
bírságban elmarasztalja, ha nem tudja magát ésszerű indokkal kimenteni. D.
Bude, 22. die oct. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 64 039. (Kapy cs. lt. 37.) Papír. Hátlapján külzet (Pro magistro Iohanne
de Chohul, Stephano dicto Thoth et Iohanne filio suo, iobagionibus eiusdem
magistri Iohannis contra Demetrium filium Petri iobagionem Ladislai et Ni-
colai iudicialis.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Doc. Trans. C. X. 191–192. (180. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 259–260. (705. szám).
Fk.: Doc. Trans. C. X. 447. (12. tábla).

194. 1353. márc. 28.

[I.] Lajos király (H, Da, Cr, Ra, Se, Ga, L, Co, Bu, princ. Sall. hon. montis
S. Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Sándor fia Miklós fia Ja-
kab c. Brassow-i villicus és a hűséges Brassow-i szász polgárok (cives et
hospites) és a hozzájuk tartozók nevében elmondta, hogy a korábbi királyok (H)
őket kiváltságokban részesítették, de szabadságaikkal foglalkozó okleveleik a
zavaros időkben elvesztek és ezért azt kérték, hogy az uralkodó őket régi sza-
badságaikba helyezze vissza és azokban őket erősítse meg. Az uralkodó a
Brassow-i szász (Saxoni) polgárok kérését teljesítve visszahelyezi őket régi sza-
badságaikba: (1) a Brassow-i polgárok és a hozzájuk tartozók évenkénti királyi
collecta címén 150 szebeni M. finom ezüstöt tartoznak fizetni. A királyi adósze-
dőnek (exactor), amíg a munkát el nem végzi, egy fertó ezüstöt adjanak a költsé-
geire a collecta összegén felül. (2.) Ha a király Ke felé (ad partes orientales) ve-
zet hadat személyesen, akkor mindannyian lehetőségeikhez képest lovon v. gya-
logosan csatlakozni tartoznak. Ha az uralkodó Ny felé (ad partes occidentales)
vezet hadat, akkor 50 jól felfegyverzett lándzsást tartoznak adni. (3.) Az általuk
választott bíró v. comes terrestris a királybírót illető bírságok (iudicium seu
birsagium) negyedrészét, prolocutor-uk pedig ötödrészét megtarthatja. (4) Ha
valaki gyilkosságot követ el, akkor a bíró a szembenálló féllel a gyilkost elfog-
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hatja, de a házát nem dúlhatja fel és javait nem viheti el, amíg a közösség nem
ítélte gyilkosnak az illetőt. Ha a gyilkos az ellenfelével meg tud egyezni, akkor a
bírónak békebírság címén 5 szebeni M.-t kell fizetni. (6.) Az erdőket, vizeket és
halastavakat közösen használják. (7.) A polgárok a király és a korona felé hű-
séggel tartoznak. Az uralkodó minderről autentikus és kettős függőpecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. D. Miklós zágrábi püspök és királyi alkancellár keze által,
V. Kal. Apr., a. d. 1353., uralkodásának 12. évében. A.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Domonkos spalatói és
Dénes fr. kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás fr.
szerémi, Peregrinus fr. boszniai, István fr. nyitrai, Balázs fr. knini püspök. Mik-
lós nádor és a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda és Zonok-i c., a kirá-
lyi tárnokmr.-ség üresedésben, Tamás c. országbíró, Domonkos Machou-i bán,
Miklós Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Olivér királynéi udvarbíró, Leu-
kus pohárnokmr. és asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tuteus királyi ajtónállómr.,
János királynéi asztalnokmr., Simon pozsonyi c.

E.: Archivele Statului Brasov, Brassó város lt. Privilegia et instrumenta publica
2/B. (Df. 246 806.) Hártya. L iniciálé. Két függőpecsét. I. Lajos király 1364.
okt. 28-án kelt megerősítő záradékával. Hátlapján két, későbbi kezekkel
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: 1. Zsigmond király, 1387. dec. 3. Archivele Statului Brasov, Brassó város lt.
Privilegia et instrumenta publica 12/B. (Df. 246 816.)
2. Á 1. > Zsigmond király, 1389. dec. 15. > erdélyi kápt., 1425. márc. 2.
Archivele Statului Brasov, Brassó város lt. Privilegia et instrumenta publica
11. (Df. 246 814.)

Má.: Archivele Statului Brasov, Brassó város lt. Privilegia et instrumenta pub-
lica 2/A. (Df. 246 805.) Papír. Egykorú Má., Brassó m. pecsétjével meg-
erősítve.

K.: Siebenbürgische Quartalschrift 7 (1801.) 302–303. (részlet), 316. (részlet),
318. (részlet); Siebenbürgische Provinzialblätter 1 (1805.) 31–32 (részlet);
F. IX/2. 236–239. (115. szám); Czörnig II. 349–350. (3. szám); Densuşianu
I/2. 30–32. (24. szám); ZW. II. 93–96. (677. szám); Doc. Trans. C. X.192–
196. (181. szám) (román fordítás).

R.: Schlözer, Kritische I. 32–33.; Erdélyi Okm. III. 260. (706. szám).
Fk.: Doc. Trans. C. X. 448. (13. tábla).
Megj.: Zsigmond 1387. jún. 26-i oklevelének regesztáját l. ZsO. I. 127. szám.

Az erdélyi kápt. 1425-ben kelt oklevelének regesztáját l. ZsO. XII. 222.
szám.
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195. 1353. márc. 28. után

A Jazow-i konv. 1353-ban (a. d. 1353) kelt oklevele szerint: amikor a ki-
rályi emberek a Jazow-i káp. tanúságtevői jelenlétében márc. 28-án (f. V. prox.
p. fe. Pasce d., in predict. a.) a Korumpah (Tá. 2.: Krompah)-n lévő birtokrészt
fel akarták osztani [az 1347-es oklevélből: Peren-i Miklós fiai: István és Miklós,
valamint Remboldus fia: Péter és társai között], Katalin asszony lánya: Krisztina
a birtokon személyesen megjelenve a második osztályt megtiltotta, ezért azt a
királyi emberek és a konv. tanúságtevői nem osztották fel.

Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1358. okt. 25. Dl. 4716. (MKA. NRA.
396/43.)
2. Tá. 1. > szepesi kápt., 1397. dec. 21. Dl. 71 430. (Csáky cs. központi lt.
59/47.)

K.: AO. VII. 442. (240. szám) (Tá. 1. alapján).
Megj.: Vö.: Anjou-oklt. XXXI. 987. szám és Anjou-oklt. XXXIII. 967. szám.

196. 1353. márc. 30.

[I.] Lajos király (H) az előtte megjelent és valamennyi Kwluswar-i polgárt
képviselő Dávid c. polgár és Reymarus jegyző kérésére átírja és megerősíti [I.]
Károly király 1336. ápr. 3-án kelt privilégiumát (l. Anjou-oklt. XX. 159. szám).
D. Miklós zágrábi püspök, királyi alkancellár keze által. III. Kal. Apr., a. d.
1353.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Domonkos spalatói,
Dénes fr. választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter Warad-i, András erdé-
lyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály Wach-i, János Wesprim-i, Tamás Cha-
nad-i, Tamás fr. szerémi, István fr. nyitrai, Balázs fr. knini püspök, Miklós nádor
és a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., tárnokmr.-ség üresedés-
ben, Tamás c. országbíró, Domonkos macsói, Miklós Zeurin-i bán, Pál királynéi
tárnokmr., Olivér királynéi udvarbíró, Leukus asztalnokmr. és pohárnokmr., Dé-
nes lovászmr. és Simon Poson-i c.

E.: — (K. szerint Kolozsvár város lt. Privilegia fasc. J., nr. 2. Hártya, két függő-
pecsét. I. Lajos király 1365. szept. 3-án kelt megerősítő záradékával. Plica
belső oldalán 15. sz.-i írással: Novum transscriptum impetierunt iuxta
propositionem principis cum Karulus libertates, quas a Stephano habuis-
sent, quas contulit primo sigillo .... et distincto ... quas impetierunt confir-
mari cum sigillo habito et deperdito in Transalpinis, deinde Petrus Magnus
tertio sigillo fecit confirmari quas Dauid exhibuit Lodovico et confirmavit
primo sigillo suo anno trecentesimo LIII et deperdito versus Bosnam, pos-
termo secundo sigillo suo, ut prius inspicitur scriptura parva omnia confir-
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mavit. 16. sz.-i rájegyzés: Littere Ludovici et Karoli regum super antiquas
libertates de electione plebani.

K.: Kolozsvár I. 34–36. (16B.); ZW. II. 96–97. (678. szám); Doc. Trans. C. X.
196–199. (182. szám) (román ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 260–261. (707. szám).

197. 1353. márc. 30.

Pál, Leustachius mr. [somogyi alispánja] és a m. szb.-i a [somogyi konv.]
tudtára adják, hogy jelentették nekik Merey-i István fiai: Péter, János, [Lőrinc]
plébános és Gergely, továbbá uo. való Zozabo (dict.) Jakab fiai: [Miklós] és Já-
nos nevében, hogy Merey-i Mihály fia Desew, valamint fiai: Miklós és Mihály
és Márton fia Benedek a Merey birtokon fekvő és velük határos részüket
Stephand-i Péternek, fiainak: Gergelynek és Gálnak, Péter feleségének és lánya-
inak leánynegyed címén el akarják idegeníteni engedélyük és beleegyezésük
nélkül. Ezért a m. hatósága felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét, aki-
nek a jelenlétében Merey-i Petew fia Tamás v. fr.-e: Lorand v. Hygey-i Mihály
fia Péter m.-i ember eltiltja Desew-t és fiait, továbbá Benedeket a birtokrész
Stephand-i Péternek, fiainak, feleségének és lányainak történő elidegenítésétől,
valamint Péteréket maguknak abba való bevezetettésétől és minderről a konv.
tegyen jelentést. D. sabb. prox. p. fe. Passce d., a. eiusdem 1353.

Á.: a 269. számú oklevélben.
R.: Somogy m. lt. Évk. 23. (1992). 25–26. (54. szám); Somogy m. lt. Évk. 29.

(1998). 7. (229. szám).
Megj.: Az oklevél szakadt. A konv. oklevelében Mihály fiai, míg a mandatum-

ban Mihály fia Dezső és fiai szerepelnek.

198. 1353. márc. 31. előtt

[Miklós nádor és a kunok] bírája [a Strigonium-i keresztes?] konv. tudtára
adja, hogy megjelent előtte korábbi oklevelének megfelelően [János fia] Imre
[1353.] Vízkereszt körül ([...] fe. Epiph. d.) Wezzeus mr. Zolium-i c.-el szemben
és elmondta, hogy Wezzeus mr. arra törekszik, hogy Wezeken birtokát jogtala-
nul elfoglalja. Wezzeus mr. nevében Wolkolch-i Pál mr. azt válaszolta, hogy
urának, Wezzeus mr.-nek része van Wezeken birtokon, azonban az Imrétől el-
foglalt részeket kész neki visszaadni. Ehhez a nádori ember kiküldésére volt
szükség, így a nádor felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a
jelenlétében [...] Egyed v. Daraz-i Sah [...] v. Tata-i László v. Libaad-i Rofyan
kiszáll márc. 31-én (in oct. fe Pasche d.) Wezeken birtokra, az összehívott szom-
szédok és határosok, továbbá a felek v. procurator-aik jelenlétében visszaveszi
az elfoglalt részeket, bejárja, a szükséges helyeken új határjeleket emel és iktatja
János fia Imrének, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik. Az esetleges ellent-
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mondókat pedig megidézi máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a nádor jelen-
léte elé, hogy ellentmondásuk okát megadják. Wezzeus mr.-t nem kell megidéz-
ni, mert ő a fenti terminuson tartozik megjelenni a nádor előtt. Azt a birtokrészt,
amivel kapcsolatban bárki ellentmondott, határokkal jelöljék meg, királyi mér-
tékkel mérjék meg, v. ha megmérni nem lehet, becsüljék meg más fogott bírák-
kal az ország szokásának megfelelően. Minderről a konv. tegyen jelentést máj.
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 080. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/371.) Papír, felül csonka, restaurált.
Bal oldali hajtásvonalnál anyaga elszíneződött, olvashatatlan. Hátlapon kül-
zet: Pro magistro Wezzeus [.....] contra Emericum filium Iohannis [....] su-
per reambulatione et estimatione [....] Wezeken in octavis festi Pasce [Do-
mini ...] fiendis et ad octavas festi beati [Georgii] martiris ad iudicem.

K.: Z. II. 546–548. (409. szám).
Megj.: Mivel az oklevél elejének ma olvasható szövegénél kevéssel többet tar-

tott fenn K., ezért a [..] közötti részek K. alapján pótolva.

199. 1353. márc. 31. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy Péter vasvári prépost kérésére
megengedte, hogy vasvári jobbágyai a Raab nevű királyi erdőt (silva nostra) a
királyi jobbágyok módjára használhassák. Az uralkodó megparancsolja Vasvár
m. jelenleg hivatalban lévő c.-ének és alispájának, továbbá hivatalbeli utódaik-
nak, hogy Péter, vasvári prépost jobbágyait a Raab nevű erdő használatában ne
akadályozzák, oda a jobbágyok szabadon ki- és bejárhassanak, ahogyan ezt Péter
prépostnak már engedélyezte másik, gyűrűspecséttel ellátott oklevelében. D.
Bude, in oct. fe. Pasce d, a. eiusdem 1353.

Á.: I. Mátyás, 1484. febr. 23. Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi
Székeskápt. Lt. Székeskápt. mlt. Vasvári kápt.: Rendezett iratok 7/26/B. (Df.
279 246.)

Má.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt. Székes-
kápt. mlt. Vasvári kápt.: Rendezett iratok 7/26/A (Df. 279 245.) (18. sz.-i.)

K.: HO. IV. 177. (137. szám) (máj. 21–28 közé dátumozva).
R.: Kóta 45. (110. szám).

200. 1353. márc. 31. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrészről
János veszprémi püspök, másrészről Miklós fr., a Zala-i Szt. Adorján vérta-
nú-egyház apátja és utóbbi elmondta, hogy egyháza Zala m.-i Bodon nevű birto-
kát, mely a veszprémi püspökség Nyirad birtokával szomszédos [földbérbe
(modo feudali)] adta a [püspöknek] a következő feltételekkel: amíg a földet a
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püspökség bérli, addig hasznait és haszonvételeit szabadon élvezi; minden évben
nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) a püspök 12 széles bécsi pensa-t fizet az
apátnak v. utódainak a zalai egyházban, a konv. színe előtt és apátnak erről fel-
mentvényt kell adnia részére. Ha nem fizeti meg, akkor kétszeres büntetést tarto-
zik fizetni és a birtok visszaszáll az apátra és egyházára. D. Bude, in oct. fe.
Pasche d., a. eiusdem 1353.

Á.: 1. Esztergomi kápt., 1431. jan. 20. Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Okleve-
lek. Nyirád 9. (Df. 200 429.)
2. Á. 1. > veszprémi kápt. 1750. jan. 2. ZML. Mohács előtti oklevelek gyűj-
teménye 418. és ZALAI KONV ML 2/1/20. (Df. 285 229.)

K.: P. VII. 526. (27. szám).
R.: Veszp. Reg. 180. (449. szám); Anjou-oklt. XXVII. 179. szám (1343-ra da-

tálva).

201. 1353. márc. 31. Buda

[I.] Lajos király emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrészről István
volt szlavón-horvát bán fia Dénes tárnokmr., másrészről Georgyn (dict.) Péter
fia János és előbbi elmondta, hogy a Torda m.-i Jaara és Abafája birtokokat, me-
lyek atyjára, a volt erdélyi vajdára szállottak, mint János testvérétől gonosztettei
miatt elkobzott birtokok, visszaadta Jánosnak és örököseinek, ahogyan az István
vajda végrendeletében áll. Péter fia János cserében Belső-Szolnok m.-ben a
Wizzamos mellett Zenthgeorgh birtokot (melyet az uralkodó adományozott Já-
nos fia Lászlónak, valamint testvéreinek: Egyednek, Jánosnak és Istvánnak) át-
adja János fiainak, magának abban semmi jogot fenn nem tartva. Ha a jövőben ő
v. fiai pert kezdenek János fiai ellen, akkor párbajban vesztesként marasztaltas-
sanak el. D. Budán, Husvét ünnepe nyolcadán. 1353.

E.: —
Ford.: Hunyadm. Évk. 11. (1900.) 3. füzet 167–168. (magyar); Doc. Trans. C.

X. 199–200. (183. szám) (román).
R.: Erdélyi Okm. III. 261. (708. szám).
Megj.: Hunyadm. Évk. szerint Á.: I. Lajos 1375. máj. 19. (Temesvár) > Bátori

Kristóf erdélyi vajda, 1577. márc. 31. (Makray cs. felpestesi lt.)

202. 1353. márc. 31.

A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je
emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Péter Beel-i apát és bemutatta Lodo-
mér esztergomi érsek két oklevelét, melyek eredetileg zártak (clause) voltak, de
később felnyitották őket (intercise postmodum seu aperte). Az egyiket az érsek
autentikus pecsétjével erősítették meg, melyen az érsek ülő alakja látható (corpo-
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re ymaginis episcopalis sedente), azonban régisége és az őrzés hanyagsága foly-
tán eltörött (confracto et colliso), de körirata – S. Lodomerii Dei gratia archiepis-
copi Strigoniensis – épen megmaradt. A másik pecsétje jobb állapotban őrződött
meg, de az érsek feje kitörött belőle (ymaginis caput exciderit ex eadem). Az
apát az oklevelek bemutatása után azt kérte, hogy azokat a konv. írja át. A konv.
a kérésnek eleget téve az okleveleket pecsétjével ellátott oklevelében átírja. D. in
domin. Quasi modo geniti, a. d. 1353.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 55. O. (419.) (Df. 207 219.) Hártya, hátlapra
nyomott pecsét töredékével.

K.: Mons Sacer I. 444–445. (15. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 74–
75. (65. szám).

Fk.: Mons Sacer I. 468.
Megj.: Lodomér érsek oklevelei éves dátumot nem tartalmaztak, de a Mons

Sacerben az átíró oklevél részeként közli azokat a kiadó. Egyéb kiadá-
suk: Str. II. 426–427. (443. szám) (R.-ja: P. VIII. 300. (35. szám)) és Str.
II. 427. (444. szám).

203. 1353. márc. 31. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelkiekben általános helyettese
(vicarius generalis) amicus-ának, György mr.-nek, Borsod-i c.-nek. Niek-i
Bench fia Petew c.-t és Niek-i Pált László Borsod-i alesp. 8 ft. ügyében a Mohi-i
plébános és László prépost bírósága elé utalta. Azonban mivel a prépost úgy vé-
li, hogy az ügy inkább a Borsod-i c. elé tartozik, ezért a pert átteszi hozzá máj.
2-ra (ad f. V. prox. p. fe. oct. B. Georgii mart.). D. Agrie, in oct. fe. Passce d., a.
d. 1353.

E.: — Fk.: Dl. 96 334. (Vay cs. berkeszi lt. 333.) Nehezen olvasható, foltos.
R.: SZR. 129. (1180. szám); Vay berkeszi 437. (140. szám.)

204. 1353. márc. 31. Pelsőc

Domonkos, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja
és Miklós esztergomi érsek lelkiekben általános helynöke Mihály Elsua-i és
Egyed Berzete-i papoknak (plebanus et sacerdos) meghagyja, hogy oklevelének
kézhezvétel után egyikük azonnal (statim) idézze meg Detre, Chytnuk-i plébá-
nost László fiaival: Miklós és László mr.-kkel, Benedek fia Péterrel, valamint
Vind és Roth nevű jobbágyaikkal szemben a zsinat (concilium vel synodum)
első napjára Tamás prépost jelenléte elé és minderről tegyenek jelentést. D. in
Pluscuch, domin. Quasimodo, a. d. 1353.

Á.: a 221. számú oklevélben.
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K.: AO. VI. 46. (22. szám) (formulás részeken kihagyásokkal).
R.: SZR. 129. (1179. szám).

205. 1353. márc. 31. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte személyesen Péter mr., Olivér
volt királyi tárnokmr. prothonotarius-a és Pecel-i Keseu (dict.) Miklós és a kö-
vetkezőket mondták: abban a perben, melyet Péter mr. viselt Miklós ellen Tamás
c. országbíró színe előtt famulus-ának megsebesítése, a Pest m.-i Kurtuelus bir-
tokán lévő szénáját kaszáló embereinek kizárása (exclusio) és szénájának elvite-
le és más ügyek miatt, fogott bírák segítségével a következőképpen egyeztek
meg: Miklós elismeri, hogy neki Kurtuelus birtokban semmilyen joga nincsen,
az királyi adomány folytán (titulus regis collationis) Péter mr.-hez tartozik, ezért
a birtokot telkeivel (locus sessionis), trágyázott és mezei földjeivel, Rekus (?)
vízzel, halastavaival, Kurtuelusreth nevű rétjeivel, kaszálóival, erdeivel, ligetei-
vel és minden egyéb tartozékával és haszonvételével egyetemben, igaz és régi
határai között Péter mr.-nek és örököseinek hagyja örökös birtoklásra. Minden
eddig magának tulajdonított jogáról a birtokkal kapcsolatban lemond. Miklós
kijelenti, hogy a saját, jobbágyai és a hozzá tartozók kezeit leveszi Péter mr. Pest
m.-i Pecel birtokon lévő birtokrészeiről, melyek Péter királyi adomány folytán
illetik meg és erről bizonyítékai is vannak és törvényesen iktatták is neki és azo-
kat Péter mr. akarata ellenére nem használja. Cserében Péter mr. Pecel birtokon
Keseu (dict.) Miklóst megillető birtokrészek tartozékait Miklós mr. beleegyezése
nélkül nem szerzi meg. Minden ítélet és bírság (birsagium) felől, melyben vele
szemben Keseu (dict.) Miklós és famulusai bármilyen bíró előtt elmarasztaltat-
tak eddig, a maga részéről nyugtatja őket. Keseu (dict.) Miklós vállalja, hogy a
fenti birtokok miatt nem indít Péter mr.-rel szemben pert. A felek kijelentik,
hogy Bolugh (dict.) Miklóst a másikkal szemben sem segítségnyújtással (favor),
sem pénzzel v. más módon nem segítik. D. Bude, in oct. fe. Pasce d., a. d. 1353.

E.: SNA. Jászói konv. hh.-i lt. Oklevelek. Acta Ab anno 3/18. (Df. 251 724.)
Hártya. Sodraton függő, kör alakú ép pecsétje látszik.

R.: Pest m. 62. (323. szám.) (I. Lajos kiadóval); Bakács, Pest megye 197. (673.
szám).

206. 1353. ápr. 1.

A [pécs-]váradi monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
tük személyesen egyrészről [Pécs-]váradról (de civitate Waradiensi) Hench fia
Pál fia Vörös (Rufus) László, másrészről az uo. való Nagy (Magnus) Kelemen
fia Gergely c. és előbbi elmondta, hogy a Warkun faluban épült, folyón lévő
malmának felét, mely Detmarus özvegyének malma alatt és Balázs fia Tamás
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malma felett fekszik, mint őt örökség címén megillető birtokrészt, a másik felét
birtokában tartó, személyesen megjelent Rubyn varga (sutor) beleegyezésével
eladta 15 M. dénárért (minden M.-t 6 pensa-val számolva) Kelemen fia Gergely
c.-nek örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. A malom felére vonatkozó és
eltitkolt okleveleket érvénytelenítik. Az oklevél visszavitele után privilégium
kiállítását ígérik. D. f. II. prox. p. oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1353.

Á.: Pécsváradi konv., 1358. máj. 10. Dl. 3683. (MKA. NRA. 605/7.)
K.: AO. VI. 47. (23. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 151. (229. szám).

207. 1353. ápr. 2. Avignon

[VI.] Ince pápa tudtul adja, hogy a Culpchina nevű félreeső helyen (in
quodam deserto [loco]) (zágrábi egyházm.) álló Szűz Mária-kápolnát (capella B.
Marie) Zagrabia-i Grubsa fia Miklós világi (laicus) újjá szeretné építeni. Hogy
az újjáépítése után a kápolnát sokan látogassák, ezért azoknak, akik Szűz Mária
4 fő ünnepén, továbbá az Úr születése, Péter és Pál apostolok, Szt. Miklós, Szt.
Ferenc és Szt. Katalin ünnepein (in quatuor principalibus eiusdem B. Marie
virg., Nat. d.; B. ap. Petri et Pauli ac SS. Nicolai et Francisci et B. Catherine fe.)
és a négy Mária-ünnep nyolcadán a kápolnát meglátogatják, minden egyes ün-
nepre egy év és 45 nap penitenciát engedélyez (de iniunctis eis penitenciis ...
misericorditer relaxamus). D. Avinione, IIII. Non. Apr., pápasága első évében.
[1353.]

Reg.: ASV. RA. 12/397v. (Df. 289 454.)
K.: Theiner II. 3. (3. szám).
R.: Áldásy 60. (103. szám).

208. 1353. ápr. 2.

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi privilegiális oklevelének megfelelően Tunyugh-i
Emuch fia Pál fia Zeuke (dict.) János c.-nek és fiának: Andrásnak az egri kápt.
színe elé kellett állítaniuk párbajban való pervesztés terhe mellett (sub obliga-
tione succubitus duelli facti potencialis) János többi fiát: Pált és Márkot, lányát:
Bagou-t és unokáját: Erzsébetet márc. 6-án (in 8. die medii Quadr.) a Szatmár
m.-i, a Zomus folyó mellett fekvő Tunyugh birtok fele elörökítésének és más
egyebek (negotium) (mint Zeuke (dict.) János c. nagyanyjának hitbérének, jegy-
ajándékának és leánynegyedének ügye, mely Chohul-i János mr. és fiai az or-
szág (H) bármely m.-jében fekvő birtokaiból Zeuke (dict.) János c.-nek és fiá-
nak: Andrásnak, valamint többi fiainak, lányának és unokájának jár, és mely fe-
lől Chohul-i János mr.-t és fiait nyugtatták) tudomásulvétele (ad consciendum)
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miatt. Az országbíró törvényszékén márc. 18-án (II. f. prox. p. domin. Ramis
palmarum) a váradi kápt. megbízólevelével Chohul-i Péter fia János mr. nevében
megjelent Olivér fia Demeter és bemutatta az egri kápt. márc. 11-én kelt okleve-
lét (l. 141. szám), melyet az országbíró jelen oklevelében átírt. Mivel Zeuke
(dict.) János c. és fia: András vállalták, hogy az országbíró oklevelében leírt
ügyekben és az ott taglalt feltételekkel János c. többi fiát, lányát és unokáját az
egri kápt. színe elé állítják, de ezt nem tették meg és maguk sem jelentek meg a
kápt. előtt, azért őket az országbíró, a vele törvényszéket ülő bárókkal és neme-
sekkel Emuch fia Pál fia János c.-t és fiát András Péter fia János mr.-rel szemben
párbajban való pervesztésben elmarasztalja, valamint minden, az országban (H)
fekvő birtokaiknak és birtokrészeiknek elvesztésével bünteti, melyekből két rész
őt, egyharmad rész pedig János mr.-t illeti. D. 16. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: AL. Gyulay-Kuun cs. lt.: Oklevelek 9. (Df. 252 598.) Hártya. Függőpecsétje
látszik a fényképen.

R.: Szabó K., Erdélyi Múz. okl. 24. (97. szám).

209. 1353. ápr. 3. Buda

[I.] Lajos király az erdélyi kápt. tudtára adja, hogy megjelent előtte Emuch
fia János fia Acyl (dict.) János és emlékezetébe idézve hűséges szolgálatait ma-
gának adományul felkérte az örökös nélkül elhunyt Demeter fia Mihály erdélyi,
Doboka m.-i (in comitatu de Doboka, in partibus Transsilvanis) Kereztus birto-
kát, melyet zálog címen tart és mely Mihály örökös nélküli halála miatt a király
kezére háramlott. A király János érdemeire és szolgálataira való tekintettel, kü-
lönösen amelyeket a tengerentúlon (in partibus Transmarinis), – ahová a király
öccse, András király (Je. et Sy) halálát megbosszulandó (pro supprimenda) ment
– teljesített, ti. négy évig ott maradt (per quatuor annorum sp[atium] ex nostra
commissione residentiam inibi faciendo) és sok veszélyt vállalt; a felkért birto-
kot új adomány címén (nove donationis titulo) Jánosnak és örököseinek adomá-
nyozta, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Azonban, mivel a királynak
nincs biztos tudomása a birtok minőségéről, nagyságáról és arról, hogy valóban
a kezére háramlott-e, ezért felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek
a jelenlétében Galaz-i Demeter fia János v. Zawa-i Márk v. szentegyedi (de S.
Egidio) Was (dict.) János v. Reche (dict.) Lőrinc fia Balázs királyi ember a bir-
tokra kiszállva, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben a
birtokot bejárja és – amennyiben a király kezéhez háramlott – iktatja Acyl (dict.)
Jánosnak, ha nem lesz ellentmondás; az esetleges ellentmondókat pedig megidé-
zi a király jelenléte elé, és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude. f. IV.
prox. p. oct. fe. Pasce d., a. eiusdem 1353.
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E.: Dl. 29 428. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-ból. GYKOL. Cista
comitatuum. DOBOKA 1/38.) Papír, szakadt, hiányos. Hátlapján külzet (Fi-
delibus suis capitulo ecclesie Albensis Transiluane pro Iohanne dicto Acyl
statutoria.), valamint későbbi kézzel írott latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: Erdélyi kápt., (a dátumot fedi a pecsét, valószínűleg 18. sz.-i) (ue. jelzet
alatt).

K.: AO. VI. 48–49. (24. szám) (hiányokkal); Doc. Trans. C. X. 201–203. (184.
szám) (román ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 261–262. (709. szám).

210. 1353. ápr. 3.

A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak, hogy itt átírt, febr.
25-én kelt oklevele (l. 108. szám) értelmében Salamon fia György királyi ember-
rel tanúságtevőül kiküldték kanonoktársukat: Damian mr. sacerdos-t az abban
foglaltak elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentet-
ték: ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Passce d.) Sebehodnogfeulde birtokra ki-
szálltak és azt az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében bejárták és
amikor a birtokot Nemeth (dict.) Jánosnak és fr.-ének iktatni akarták, akkor és
ott Bezdred-i László fia Pál személyesen az iktatásnak ellentmondott. Ezért őt
megidézték Nemeth (dict.) Jánossal és fr.-ével szemben a király jelenléte elé
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.). D. 3. die citationis prenotate, a. d.
1353.

E.: Dl. 49 631. (Rumy cs. lt. 42/9.) Papír, vízfoltos, szakadt, nehezen olvasható.
Hátlapján természetes színű, kerek zárópecsét. Hátlapon külzet, ami csak
részben olvasható ([pro Paulo] filio Ladislai [de Bezdred] contra magistrum
[Iohannem dictum] Nemeth ad octavas festi [Georgii martiris] proxime
[venturas] citatoria).

211. 1353. ápr. 4. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy a Bors-i (Vas m.) Boldogsá-
gos Szűz ciszterci-monostor apátjától megtudta, hogy bizonyos nemesek és más
személyek (nonulli nobiles et alii communes homines) az ország különböző bírá-
inak jelenléte elé idéztetik őket szabadságaikkal ellentétesen és ezzel nagy kárt
okoznak nekik. Ezért az apát azt kérte, hogy a király számukra az ilyen idézések
ellen megfelelő oltalmat biztosítson. Az uralkodó a kérésnek eleget téve elrende-
li, hogy a monostor mindenkori apátja csak a Vas m.-i c. parochialis specialis
presentia-ja elé idézhető és csak ő hozhat ítéletet bármely ügyben (in aliquibus
causis et casusarum processibus), kivéve a birtokügyeket, melyben az ítélkezést
a nádornak és az országbírónak tartja fenn az ország szokása (consuetudo regni)
szerint. Ezért az uralkodó a nádornak, az országbírónak, helyetteseiknek, Vas m.
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alispánjának, az ország bíráinak és jogszolgáltatóinak, akiknek az oklevelet be-
mutatják, megparancsolja, hogy a Bors-i Szűz Mária-monostor apátja felett, a
fenti rendelkezések ellenében, a birtokügyeket kivéve semmilyen ügyben ne
ítélkezzenek. D. Bude, f. V. prox. p. oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 4342. (MKA. Acta eccl. 27.16.) Hártya. N iniciálé. Hátlapján vörös vi-
aszba nyomott, kisméretű pecsét maradványai. Eredetileg a pecsét által ta-
karva és a hátlap felső szélén, középen kancelláriai jegyzet (Commissio
regis.). Hátlapon későbbi kéz által írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: F. IX/2. 220–221. (103. szám).

212. 1353. ápr. 4. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy 1350-ben (sub
a. d. 1350.), Budán kelt nyílt egyezséglevele értelmében az elhunyt Domonkos
nádor fia, Paztuh-i Nagy (Magnus) Domonkos mr. (nobilis vir) Cytnuk-i Bene-
dek fia Péter mr.-rel abban a perben, amit Péter mr. a nádor színe előtt indított
Domonkos mr.-rel szemben; továbbá abban a perben, amelyet Domonkos mr.
Péter mr.-rel szemben fia, István meggyilkolása miatt akart indítani, fogott bírák
segítségével a következő megegyezésre jutottak: Chytnuk-i Péter István megölé-
se miatt 200 M.-t (minden M.-t 56 garassal számolva) fizet Domonkosnak rész-
ben dénárokban, részben becsértékben, 4 részletben, a nádor korábbi oklevelé-
ben foglalt megkötésekkel. Ha megfizeti, akkor az utolsó részlet megfizetésének
15. napján, [1351.] júl. 15-én (in quind. oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Péternek
esküdt kellett tennie az egri kápt. előtt 50 nemes eskütársával, hogy Istvánt nem
ő maga gyilkolta meg és előre megfontolt gonosz szándékkal (ex preconcepta
malitia) nem gyilkoltatta meg. Ha nem teszi le, akkor még 50 M.-t (minden M.-t
56 garassal számolva) kell fizetnie Domonkosnak. Az egri kápt. eskütételről ki-
állított oklevelét [1351.] júl. 22-re (oct. die quind. prescrip.) kellett megvinniük a
nádornak és annak oklevelével egymást kölcsönösen nyugtatni a fentiekben. Ezt
a királyi parancsa alapján, a nádor más oklevelének megfelelően, mivel Pétert
urával: Konya mr.-rel a tengeren túlra (ultra partes Maritimas), Apuliába (ad
regnum Apulie) küldték a fenti terminus évfordulójára (ad alteram revolutionem
annualem octavarum premissarum), [1352.] júl. 22-re halasztották, változatlan
feltételek mellett. Ekkor ahogyan az a nádor mentesítő okleveléből kiderült, Pé-
ter a teljes összeget megfizette Domonkosnak, majd az eskütételről szóló jelen-
tés megtételének napján az egri kápt. megbízólevelével megjelent a nádor színe
előtt Panyt fia Jakab c. Domonkos nevében és megkérdezte a személyesen meg-
jelenő Péter mr.-t, hogy az egri kápt. színe előtt a megítélt esküt letette-e. Péter
azt felelte, hogy az esküt nem tette le, amiért Jakab Domonkos mr.-nek igazságot
kért. Mivel a nádor korábbi oklevelében az áll, hogy ha Péter az esküt nem teszi
le, akkor 50 M.-t kell fizetnie, és Péter saját maga vallotta be, hogy az esküt nem
tette le, ezért a nádor őt az 50 M. megfizetésére kötelezte. Péter kijelentette,
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hogy az 50 M.-t pénzben nem tudja megfizetni, de birtokban megfizeti. Ezért a
nádor a vele törvényszéket ülő nemesekel úgy döntött, hogy a nádori ember a
bácsi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében [1352.] nov. 18-án (in oct. fe. S. Mar-
tini conf.) a felek v. törvényes procurator-uk jelenlétében szálljon ki Péter mr.
birtokára, ahová Péter mr. vezeti őket és azt az összehívott szomszédok és hatá-
rosok jelenlétében királyi mértékkel mérjék meg és 50 M. értékben iktassák
Domonkos mr.-nek örökös birtoklásra. Ha Péter azt tiltakozás nélkül nem akarja
adni v. valaki más tiltakozik, akkor Péter v. a tiltakozó az 50 M. dupláját tartozik
dénárokban megfizetni [1353.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum). Ezért a nádor
felkérte a bácsi kápt.-t, hogy küldje ki mind a két fél részére tanúságtevőjét,
akiknek a jelenlétében a kiküldött nádori emberek [1352.] nov. 18-án (in oct. fe.
S. Martini conf.) kiszállnak arra a birtokra, ahová Péter vezeti őket, a nádor ok-
levelében leírtakat megteszik, majd minderről a kápt. [1353.] jan. 8-ra (ad oct.
diei Strennarum) tegyen jelenést a nádornak. Ekkor megjelent a nádor előtt a
Hotuan-i konv. megbízólevelével Domonkos mr. nevében Jakab c. és Chytnuk-i
Péter mr. nevében Zeeky-i Benedek fia István a bácsi káp. megbízólevelével és
Jakab c. bemutatta a bácsi kápt. nádornak címzett válaszlevelét. E szerint: a kápt.
Veres-i János fia György (Domonkos mr. részére küldött) nádori emberrel ki-
küldte tanúságtevőjét Jakab karpapot, akik azt jelentették, hogy [1352.] nov.
21-én (4. die oct. fe. B. Martini conf.) kiszálltak Chytnuk városba (civitas), ahol
Domonkos procurator-ával, Jordan fia Jakabbal együtt hiába várták egész nap
Péter mr.-t, hogy Domonkosnak 50 M. értékű birtokban elégtételt adjon, mert ő
nem ment el és nem is küldte el procurator-át. Az oklevelek bemutatása és tar-
talmuk megismerése után a nádor úgy döntött, hogy az 50 M. és duplájának
megfizetését a felek akaratából elhalasztja márc. 13-ra (ad quind. diei medii
Quadr.), azzal a feltétellel, hogy ha akkor Péter az 50 M.-t dénárokban Domon-
kosnak, a másik 50 M.-t pedig kétharmad részben neki, egyharmadban pedig
ellenfelének tartozik megfizetni, szintén dénárokban. Ha a 100 M.-t nem fizeti
meg, akkor Domonkos mr.-rel szemben marasztaltasson el. A fenti időponton
Péter mr. megjelent a nádor színe előtt és megfizette a Domonkos nevében, az
egri kápt. megbízólevelével megjelenő Panyt fia Jakabnak teljesen az 50 M.-t, a
másik 50 M.-nak egyharmad részét is megfizette, a bírónak járó kétharmad részt
a nádor István herceg kérésére (ad petitionem domini Stephani ducis, domini
nostri) elengedte neki. Mindezek után Jakab Paztuh-i Domonkos nevében a 200
M. megfizetésében (melyben István megölése miatt marasztaltatott el), továbbá
az egymás ellen elkövetett jogtalanságokban és károkozásokban nyugtatja Pétert
és az ügyben kiadott okleveleket érvénytelennek jelentik ki. D. Bude, 23. die
termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4343. (MKA. NRA. 1536/70.) Hártya, hátlapján rányomott pecsét nyoma
és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: AO. VI. 49–55. (25. szám).
R.: F. IX/2. 301. (146. szám) (Pál nádor okleveleként).
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Megj.: Vö. a következő számmal.

213. 1353. ápr. 5. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája tudtul adja, hogy István szla-
vón-horvát-dalmát herceg parancsa (ad petitionem ..... Stephani totius Sclauonie,
Croatie et Dalmatie ducis ..., quam recepimus pro mandato) értelmében annak az
50 M. bírságnak a neki járó kétharmad részét elengedi, melyben Chytnuk-i Be-
nedek fia Péter mr. marasztaltatott el a színe előtt Domonkos volt nádor fia,
Paztoh-i Nagy (magnus) Domonkos mr. ellenében és melyet a nádor korábbi
oklevele értelmében Péter mr.-nek márc. 13-án (in quind. diei medii Quadr.) kel-
lett volna megfizetnie. D. Bude, f. VI. prox. p. oct. fe. Passce d., a. eiusdem
1353.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti okleve-
lek 29/6. (Df. 265 328.) Papír. Hátlapján kerek, rányomott pecsét töredékei
és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

Má.: Dl. 25 777. (Gyűjteményekből. Ismeretlen provenienciájú iratok.) (18.
sz.-i.)

Megj.: Vö. az előző számmal.

214. 1353. ápr. 7.

Az erdélyi egyház kápt.-ja az előttük megjelent Zench fia Miklós fia Mik-
lós kérésére pecsétjével megerősített privilegiális oklevelében átírja a saját,
1345. máj. 8-án kelt, nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIX. 307. szám). D. in
quind. fe. Ressur. [d.], a. eiusdem 1353. Amikor Domonos a prépost, Benedek a
cantor és decan, Loránd a custos.

E.: Dl. 30 296. (GYKOL. Cista div. com. 1. 6. 50.) Hártya, C iniciálé, vízfoltos,
több helyen nehezen olvasható. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tartalmi összefoglaló, továbbá 18. sz.-i feljegyzés.

Á.: Erdélyi kápt., 1786. szept. 25. (ue. jelzet alatt).
K.: Doc. Trans. C. X. 204. (185. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi okm. III. 262. (710. szám).
Megj.: Az eschatacollumban függőpecséttel való megerősítést említenek, de az

írás közvetlenül az oklevél anyagának alsó szélénél ér véget. A hátlapján
olvasható szöveg az erdélyi kápt. 1353. máj. 30-án kelt oklevele (l. 389.
szám). Mindezek miatt elképzelhető, hogy egyik oklevelet sem expedi-
álták v. pedig protocollumbejegyzések voltak.
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215. 1353. ápr. 7. Buda

Konth Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja, hogy azt a
per, melyet Tamás c. országbírónak a vajda bírói döntését tartalmazó oklevelé-
nek (secundum continenciam litterarum eiusdem comitis Thome modum et for-
mam nostre iudiciarie deliberationis exprimentium) megfelelően Vesen-i Do-
monkos fia Miklós mr. (aki helyett István fia Péter jelent meg Tamás c. ország-
bíró megbízólevelével) viselt márc. 31-én (in oct. fe. Pasche d.) a királyi adomá-
nyul bírt Zonuk m.-i Eghazaskekche, Achateluke és Varuskekche birtokok
ügyében Chenege-i Miklós fia Jakab ellen (aki helyett fr.-e: János jelent meg a
Jazou-i konv. megbízólevelével), elhalasztja máj. 19-re (ad oct. fe. Penth.), mi-
vel János azt állította, hogy a birtokok okleveles bizonyítok alapján Jakabéi,
mely okleveleket a következő alkalommal kész eredetiben bemutatni. Miklós fia
Jakab v. megbízottja ezen az időponton a vajda előtt, a bírónak fizetendő 3 M.
bírság (cum honore iudicii 3 M.) mellett tartozik bemutatni az okleveleit. D.
Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: ŠA. v Poprade (Poprád). Úsz cs. úszfalvi lt. 5/1. (Df. 268 280.) Papír. Hát-
lapján külzet (Pro Iacobo filio Nicolai dicti Chenege contra magistrum
Nicolaum filium Dominici de Vesen super exhibendis instrumentis ad octa-
vas festi Penthecostis prorogatoria.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölés és zárópecsétre utaló papírcsík.

216. 1353. ápr. 7. Buda

Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja, hogy amikor pozso-
nyi c. volt, királyi parancs alapján Pozsony várának minden jogát (iura universa)
és a neki szolgálókat a nemesektől, közrendűektől, minden rendű és rangú em-
bertől nyíltan és titokban igyekezett felkutatni, különösen azt, hogy a pozsonyi
kápt. Chukarfalwa ~ Chukarfalua (sive Terne) birtoka tartozik-e évente 4 edény-
nyi bort (quattuor vasa vini) adni a várnak. Pozsony m. nagyobb és kisebb neme-
sei (nobiles maiores et minores comitatus Posoniensis) egybehangzóan kijelen-
tették, hogy Terne (seu Chukarfalua) soha nem tartozott a várnak adni 4 edény-
nyi bort, sem más egyebet. Ezért ő a kápt. Terne-i jobbágyait ebben az ügyben
nem zaklatta. D. Bude, in quind. fe. Passce, a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. E/4/11. (Df. 273 011.) Hártya. (?) Hátlapra nyo-
mott pecsét.

Á.: Győri kápt., 1354. febr. 14. SNA. Pozsonyi kápt. mlt. R/1/4. (Df. 273 037.)
Megj: E. hátlapja nem szerepel a MNL. OL. gyűjteményében. Átíró oklevelet l.

Anjou-oklt. XXXVIII. 81. szám.
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217. 1353. ápr. 8. Avignon

[VI.] Ince pápa az Esztergom egyházm.-i János özvegyének, Erzsébetnek
a kért absolutio-t megadja. D. Auinione, VI. Id. Apr., pápasága első évében.
[1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/55v. (Df. 289 448.)

218. 1353. ápr. 8.

A pozsonyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Churlee~Churle-i
Sandur fia Miklós megjelent előttük személyesen és elmondta, hogy Vzur birto-
kon őt megillető öröklött birtokrészét egy, a Reche birtokon fekvő telekkel
(laneus seu curia), Domonkos c. birtoka felől, egy vízfolyás mellett (circa rivu-
lum seu meatum aque) ua. Vzur-i Péter fia Domonkos c.-nek és fiainak: Bene-
deknek és Mihálynak és örököseiknek adja örökös birtoklásra. Cserébe Domon-
kos fia Benedek a maga, apja és fr.-e nevében Miklós Churle-i birtokrészét, me-
lyet Miklós a kápt. másik nyílt oklevelének megfelelően elzálogosította Domon-
kosnak és fiainak, visszaadják minden pénzbeli megváltás nélkül. Ha Sandur fia
Miklós örökös nélkül hunyna el, akkor minden birtoka és birtokrésze Domonkos
c., Benedek, Mihály és örököseik kezéhez háramlik. Minderről a kápt. függő, au-
tentikus pecsétjével megerősített és chirographált oklevelet ad ki. D. f. II. prox.
p. quind. Passce, a. d. 1353.

E.: 1. EPL. Pozsonyi kápt. országos lt. 14/16/32. (Df. 261 283.) Hártya. 3 sor
mélységű U iniciálé. Alsó felén, plica alatt az ABC betűk felső fele látható.
Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tar-
talmi összefoglaló.
2. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek: 7/1/13. (Df. 273 805.) Hártya, U
iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Felső szélén ABC betűk alsó fele látha-
tó. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: Str. IV. 92. (61. szám).

219. 1353. ápr. 9. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája János mr., egri lector kérésére elenge-
di annak az 5 M. békebírság felének, vagyis két és fél M.-nak (medietatem
habite pacis iudicii 5 M., ut puta tertiam dimidiam M.) a megfizetését, melyben
Bertold-i Egyed fia Demeter és Tamás c. országbíró fia: Konya mr. egy bizo-
nyos ügyben való tanúállításban (in factis productionis testimonii et iuramenti)
marasztaltattak el és e felől Demetert nyugtatja. D. Bude, f. III. prox. p. quind.
Passce d., an. eiusdem 1353.
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E.: Dl. 41 201. (Múz. Ta., Berthóty 44.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Demetrio
filio Egidii de Bertold super medietate iudicii habite pacis quinque marca-
rum expeditoria.), lap alján G szerű kézjegy, továbbá zárópecsétre utaló be-
vágások.

Má.: Ua. szám alatt. (20. sz.-i.)
K.: F. IX/2. 272–273. (136. szám).

220. 1353. ápr. 9. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy amikor Miklós zágrábi püspök, királyi alkancel-
lár; Tuteus mr. királyi ajtónállómr., Olivér volt királyi tárnokmr., Bubek (dict.)
György mr., liptói c.; Péter volt vicebán, Kolus fr.-e: Lachk, ő maga és más ne-
mesek a királyé parancsára (iuxta speciale mandatum) az alábbi ügyet tárgyalták,
Vzkou-i (Vasvár m.) Péter fia Peteu özvegye, Magyth nemes asszony előttük
megjelenve elmondta, hogy Peteu még életében Vzkou birtok felét neki adomá-
nyozta élete tartamára minden tartozékával és haszonvételével együtt, oly mó-
don, hogy ha férje halála után újra megházasodik v. a birtok felét fiának, Mik-
lósnak szeretné adni, akkor Miklós 25 M.-t tartozik fizetni neki. Továbbá kije-
lentette, hogy Suran (Vasvár m.) birtokot zálogként bírja és kérte, hogy a király-
né és a királyné által a törvényszékre küldött bírák fiával szemben védelmezzék
meg jogait. Miklós személyesen megjelenve a bírák döntését elfogadta. Minder-
ről a kápolnaispán a királyné parancsára kápolnaispánsági hivatalában (honor)
használt pecsétjével megerősített oklevelet ad Peteu özvegyének. D. Bude, f. III.
prox. p. quind. fe. Pasce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 4344. (MKA. NRA. 497/11.) Hártya. Hátlapján természetes színű, kerek
rányomott pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 55–56. (26. szám).

221. 1353. ápr. 9. Berzete

Egyed, a Berzete-i Boldogságos Szűz-egyház rector-a jelenti Domonkos-
nak, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostjának és Miklós
esztergomi érsek lelkiekben általános helynökének (vicarius generalis in spiri-
tualibus), hogy itt átírt, márc. 31-én kelt oklevelének (l. 204. szám) megfelelően
ápr. 9-én (f. III. prox. p. domin. Misericordia d.) személyesen kiszállt Chitnuk
faluba és Detre plébánost a curia-jában káplánjai és famulus-ai jelenlétében
megidézte a parancslevélben megnevezett nemesekkel és jobbágyaikkal szem-
ben a zsinat (consilium sive synodum) első napjára. D. in Berzete, die et a. pre-
notatis. [1353.]
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E.: Dl. 4341. (MKA. NRA. 1537/63.) Papír. Hátlapján külzet (Pro magistris
Nicolao et Ladizlao filiis Ladizlai ac aliis intraspecificatis contra dominum
Detricum plebanum de Chitnuk ad primum diem concilii proxime venturum
citatorie.), későbbi kézzel írott szöveg, mely folytatja a külzetet (generali
vicarii Strigoniensis, ubi causa citationis non expressatis.), valamint zárópe-
csét nyoma.

222. 1353. ápr. 10.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Teutes ~
Theutos és Vezzeus mr.-ek érdekében, idézésekre, vizsgálatokra és más, az or-
szág jogrendje szerint lefolytatott cselekményekre (ad citationes, inquisitiones et
alios causales processus, qui secundum regni vestri consueto ordine iuris obser-
vato talibus in processibus fieri consuerent persequendas) kiadott és hozzájuk
eljuttatott nyílt oklevelének megfelelően Doy-i István királyi emberrel kiküldték
tanúságtevőjüket: János karbeli presbitert az alább írt vizsgálat elvégzése, akik
visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: márc. 7-én (f. V. prox.
an. domin. Iudica) Bodrog m.-ben minden nemestől, közrendűtől, akitől csak
illett és lehetett, nyíltan és titokban vizsgálódva megtudták, hogy Tarnuk-i Sa-
lamon fia Péter jobbágyával, Nog (dict.) Péterrel [1352.] nov. 18-án (in oct. B.
Martini conf.) Theutos és Vezzeus Thoty birtokára hatalmaskodva rátörtek, négy
jobbágyot megvertek és nyilakkal megsebesítettek, több asszonyt a faluban a
lovakkal megtapostattak. D. IV. f. prox. p. quind. fe. Pasce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 77 049. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/368.) Papír. Hátlapján külzet (Domino
regi, pro magistris Theutos et Vezzeus contra Petrum filium Salamonis de
Tarnuk inquisitoria.) és természetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú
zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 503. (378. szám).

223. 1353. ápr. 10.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Theutos
mr., királyi ajtónállómr. és Vezzeus, Zolium-i c. érdekében írott, idézésekre,
vizsgálatokra és más, a jog rendje szerinti cselekményekre vonatkozó nyílt okle-
velének (ad citationes, inquisitiones et alios causales processus secundum regni
vestri consuetudine ordine iuris observato prosequendas) megfelelően Day-i Ist-
ván királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, János karbeli presbitert az
alábbi birtokvisszavétel elvégzésére, akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan
a következőket jelentették: febr. 23-án (sabb., sc. in vig. fe. B. Mathie ap.) ki-
szálltak Izbold és Custand birtokokra, azokat az összehívott szomszédok és hatá-
rosok jelenlétében igazi és régi határai mentén bejárva Theutos és Vezzeus
mr.-eknek akarták iktatni, amikor Vrmand-i Benedek fia János és Scenthmar-
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tun-i Miklós fia Péter az iktatásnak ellentmondtak, ezért őket akkor és ott meg-
idézték a király jelenléte el, Theutos és Vezzeus mr.-ekkel szemben márc. 31-re
(ad oct. fe. Pasce d). D. IV. f. prox. p. quind. Pasce d. prenotati, a. d.

E.: Dl. 77 050. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/369.) Papír. Hátlapján külzet (Domino
regi, pro magistris Theutos et Vezzeus contra Iohannem filium Benedicti de
Vrmand et Petrum filium Nicolai de Scenthmartun ad octavas festi Pasce
Domini citatoria.) és természetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú
zárópecsét töredéke. Előlap jobb alsó sarkában más, egykorú kéz írásával:
Penthe.

K.: Z. II. 504. (379. szám).

224. 1353. ápr. 10.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Theutos mr.
és Vezzeus mr. érdekében írott, idézésekre, vizsgálatokra és más, a jog rendje
szerinti cselekményekre vonatkozó nyílt oklevelének (ad citationes, inquisitiones
et alios causales processus secundum regni vestri consuetudine ordine iuris ob-
servato prosequendas) megfelelően Day-i István királyi emberrel kiküldték tanú-
ságtevőjüket, János karbeli presbitert, akik visszatérve egybehangzóan a követ-
kezőket jelentették: febr. 27-én (in die medii Quadr.) Péter fia Tamás mr.-t és
Laak birtokon lakó jobbágyait Bezeldeg, Odus, Phylipteluke és Geeth birtokok
haszonvételeinek élvezetétől eltiltották. D. IV. f. prox. [p.] quind. fe. Pasce d., a.
eiusdem 1353.

E.: Dl. 87 279 (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32 C 128.) Papír. Hátla-
pon külzet (Domino regi, pro magistro Theutos contra magistrum Thomam
filium Petri et iobagiones eiusdem de Laak super usufructuatione possessio-
num Bezeldeg, Odus et Phylipteluke ac terre Geeth prohibitoria.), későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és természetes színű, mandor-
la alakú zárópecsét töredékei.

Megj.: A datatióból a quindena előtti post v. ante praepositio hiányzik. A post
használatát és így az ápr. 10-i datálást az támogatja, hogy ezen a napon több,
Töttös és Vesszős érdekében kelt oklevelet is kiállított a kápt.

225. 1353. ápr. 10.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak, hogy Theutos mr. és
Vezzeus mr. érdekében írott, idézésekre, hj.-okra és más, a jog rendje szerinti
cselekményekre vonatkozó nyílt oklevelének (ad citationes, inquisitiones, pos-
sessionum reambulationes et alios causales processus secundum regni vestri
consuetudine ordine iuris observato .... prosequendas) megfelelően Day-i István
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, János karpapot az alábbiakban írt
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birtokok visszavételére és Theutos mr.-nek való iktatására, akik visszatérve egy-
behangzóan a következőket jelentették: márc. 7-én (f. V. prox. an. domin.
Iudica) kiszálltak Heulteluke (külzet: Helyteluke) és Dusteluke birtokokra, azo-
kat az összehívott szomszédok és határosok – különösen Hercheg ~ Herceg
(dict.) Péter mr. jobbágyai, János, Miklós és Mihály Zachy-i nemesek – jelenlét-
ében igaz és régi határaik mentén bejárták és visszavették és ellentmondás nélkül
iktatták Theutos mr.-nek örökös birtokásra és egyúttal Herceg (dict.) Péter job-
bágyait a birtokok hasznainak élvezetétől eltiltották. D. IV. f. prox. p. quind.
Pasce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 87 280. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32/C/129.) Papír, jobb
oldali hajtásvonalnál alul ék alakú szakadás, ami 4 sorban okoz 1 szavas hi-
ányt. Hátlapján külzet (Domino regi, pro magistro Theutos super facto pos-
sessionum Helyteluke et Dusteluke vocatarum statutoria et contra ioba-
giones magistri Petri dicti Herceg prohibitoria.), későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi kivonat és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét tö-
redékei.

226. 1353. ápr. 11.

István egész Slauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy a
Sclauonia-ban, Orbaz m.-ben fekvő Rastigh, Ezeek, Kopeel, Laaz, Polyna, Thar-
nowcz és Kwchyan birtokokat, melyek Miklós fia Demeter örökös nélküli halála
után a herceg kezére háramlottak, első hercegsége idején szentjakabi (de Zenth
Iakab) Simon fia László fia Tamás Medwed-i várnagynak és fr. patruelis-ának:
Illés fia László fia Thar (dict.) Jánosnak adományozta hűségükért és szolgálatu-
kért, azon határaik mellett, melyekkel Miklós fia Demeter is bírta azokat, [I.]
Lajos király és [Erzsébet] királyné beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsá-
ra, adomány címén (donationis titulo), ahogyan az erről kiadott privilégiuma is
bizonyítja. Azonban László fia Tamás és Thar (dict.) János folyamatosan pa-
naszkodtak amiatt, hogy a nekik adományozott birtok annyira Sclauonia határán
(in confinio) fekszenek, hogy azokat nem tudják békében bírni, ezért az adomá-
nyozott birtokokat visszaveszi és Orbaz várához (castrum) csatolja. Cserébe ne-
kik és örököseiknek adja a szlavóniai Körös m.-ben fekvő Zenthpether hercegi
birtokot, minden tartozékával és haszonvételével együtt, eddigi határai mellett,
csere címén, örökös birtoklásra. A herceg Tamást, Jánost és leszármazottaikat a
birtokkal kapcsolatos minden támadástól köteles megvédelmezni. Erről a herceg
függő és autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. D. György mr., a hercegi
aula prothonotarius-a és Orbaz-i c. keze által, III. Id. Apr. 1353., hercegsége első
évében.

Á.: I. Mátyás, 1458. márc. 28. > I. Mátyás 1464. aug. 27. Dl. 45 129. (Múz. Ta.
Jankovich.)
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K.: Alsószlavónia 41–43. (32. szám.); Smič. XII. 155–156. (113. szám); Herce-
gek 163–164. (36. szám).

R.: Halász É., Szlavón 226–227. (434. szám).

227. 1353. ápr. 11.

A győri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrész-
ről István fia Lőrinc, másrészről András fia Mihály személyesen és fr. patru-
elis-a: Jakab fia Péter nevében, valamint Pethe fia Miklós Challokuz kerületbeli
(de districtu) Nyek-i nemesek – akinek személyét Omodeus fr.-e: Miklós mr.
győri kanonok igazolta (quorum notitia nobis fidem fecit magister Nicolaus
frater Omodei socius et concanonicus noster) – és közösen elmondták, hogy kö-
zöttük hosszú idő óta zajló pereskedés van amiatt, hogy Lőrinc a pozsonyi c.
fogságába adta Jakab fia Pétert. Ezügyben a következőképpen egyeztek ki: Ist-
ván fia Lőrinc a folyamatban lévő, a pozsonyi c. színe előtt folyó perben a meg-
beszélt időponton Jakab fia Péter ellen nem jelenik meg panaszát előadni. Mi-
hály, Péter és Miklós a tárgyalandó birtokukért (ad deliberandam possessionem)
Lőrincnek három időponton (Szt. Jakab, Szt. Mihály és Szt. András ünnepén) 3
M. széles bécsi dénárt fizetnek (minden M.-t 10 pensa-val számolva), mely kö-
zül kettőt Péter és Mihály, egyet pedig Pethe fia Miklós fizet meg. Ha nem fize-
tik meg, akkor a dupláját tartoznak megadni. Ha a fizetések idején Jakab fia Pé-
ter még a pozsonyi c. fogságában lenne, akkor nem fizetnek semmit Lőrincnek
és amennyi kárt szenvedett Lőrinc az 5 iugerum veteményből, azt Mihály és Pé-
ter megtérítik részére (de 5 iugerum satorum quantitatem damni perceperit idem
Laurentius, refundent sibi Michael et Petrus sepedicti.). D. f. V. prox. p. quind.
fe Passce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 4345. (MKA. NRA. 993/1.) Hártya. Hátlapján kerek, rányomott pecsét
körvonala.

K.: AO. VI. 56–57. (27. szám).
R.: Méhes I. 21. (25. szám).

228. 1353. ápr. 12. Sopron

Freindorf-i Miklós mr. fia László c. emlékezetül adja, hogy ő és örökösei
az Eyka folyón, a curia-juk előtt fekvő malmot Gaizzlino Miklósnak (discretus
vir) és örököseinek kötötték le a kápt. pecsétje alatt (sub sigillo capituli), most
azonban azt tőlük bérbe veszik évente 80 mérő búzáért és rozsért (metretis tritici
et silignis), Szt. Mihály napjától [1353. szept. 29.] kezdve, a következő feltéte-
lekkel: ha a census-t Szt. Mihály napjáig nem fizetik meg, akkor Gaizzlino Mik-
lós és örökösei a bérbevevők javaiból az összeget lefoglalhatják, kétszeres bün-
tetéssel. Ha ezt nem fizeti meg, akkor Gaizzlo azt a soproni c.-szel v. az emberé-
vel a bérbevevők javaiból megszerezheti eladással, zálogosítással, lefoglalással.
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Ha Gaizzlo-nak v. örököseinek pénzre lesz szükségük, akkor a malmot eladhat-
ják, zálogba tehetik. Tanúk voltak: Zynk-i András, Márton a polgárok mr.-e,
akiknek pecsétjét rányomták az oklevélre, az oklevéladóé mellett. D. Supprunii,
VI. f. p. domin., qua cantatur Misericordia, a. d. 1353.

E.: — K. szerint hátlapján három pecsét nyoma. Sopron vm. levéltára, Zeke cs.
iratai.

K.: Sopron vm. I. 239–240. (181. szám); Sümeghy I. 27–28. (25. szám).

229. 1353. ápr. 13.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak
(H), hogy a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák érdekében írott, királyi
nagypecséttel megerősített, éves felhatalmazást tartalmazó oklevelének (littere
annuales) megfelelően Dada-i Lőrinc fia Miklós királyi emberrel kiküldték Ger-
gely fr.-t az alábbi tiltakozás megtételére, akik visszatérve egybehangzóan a kö-
vetkezőket jelenetették: ápr. 10-én (f. IV. prox. p. quind. Pasce) Tatamér fehér-
vári prépost minden Harumkuth és Bonya falubeli népét és jobbágyát az apácák
szomszédságukban fekvő birtokainak hasznainak szedésétől eltiltották. D. sabb.
prox. p. quind. Pasce prenotatas., a. d. 1353.

E.: Dl. 4346. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium POSON 55/7.) Papír.
Hátlapon külzet (Domino regi, pro religiosis dominabus sanctimonialibus de
Insula Leporum contra universos iobagiones domini prepositi Albensis de
Harumkut et de Bonya prohibitoria.), valamint természetes színű viaszba
nyomott, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 57–58. (28. szám) (kihagyásokkal).
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998). 7. (230. szám).

230. 1353. ápr. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt. tudtára adja, hogy Péter mr. a kápt.
cantor-a és egyben Nogmortun-i Nyklinus mr. procurator-a elmondta neki, hogy
a minap (pridem) Tamás fia Mihály, Tamás c. országbíró famulus-a Kezu bir-
toknak az országbíró meghagyása szerint Nyklinus mr. részére való iktatása so-
rán a kápt. tanúságtevőjeként volt jelen. Ő Mihállyal 3 M.-ban egyezett meg,
amiből 2 M.-t kifizetett, a kápt. tudtával. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy
egymás között vitassák meg, mi az igazság, majd minderről tegyenek jelentést.
D. Bude, 8. die quind. fe. Pasce d., a. eiusdem 1353.

Á.: a 245. számú oklevélben.
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231. 1353. ápr. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) a Kw-i kápt. tudtára adja, hogy elmondta neki
Theutes ajtónállómr. (magnificus vir), hogy a Budrugh m.-i Thoty birtokra vo-
natkozó oklevele, mely szerint a birtok Mize fia Eyzeth-től Hynchee-i János de-
ák (litteratus) kezéhez háramlott a kápt. sekrestyéjében (sacristia seu conservato-
rium) van letéve és most erre a birtok jogainak biztosítása miatt szüksége van.
Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy az oklevelet keressék meg a sekrestyé-
ben és azt pecsétjük alatt átírva Theutes mr.-nek adják ki. D. Bude, 8. die quind.
fe. Pasce d., a. eiusdem 1353.

Á.: a 280. számú oklevélben.
K.: Z. II. 510–512. (383. szám).

232. 1353. ápr. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte egyrészről
Beche-i Imre fiai: Twtheus, királyi ajtónállómr. és pilisi c. és Wezzeus Zolyum-i
c., másrészről Gunya fia István mr. és elmondták, hogy Gunya fia István Mare
várának (castrum) felét és az ahhoz tartozó birtokokat Twtheus és Wezzeus
mr.-knek sok pénzért (pro innumerabili pecunia) eladta, akik a pénzen felül a
Baranya m.-i Boya birtokukat minden tartozékával és haszonvételével együtt
átengedték neki örökös birtoklásra, ahogyan mindez a fehérvári kápt. privilégi-
umában is olvasható. Most azonban a rokonság miatt, hogy leszármazottaik bé-
kében élhessenek, a következőképpen egyeztek meg: Twtheus és Wezzeus mr.-
ek Mare vár felét, a hozzá tartozó birtokokkal együtt, ahogyan kapták, visszaad-
ják Gunya fia Istvánnak és leszármazottainak örökös birtoklásra, a vár másik
fele pedig a tulajdonukban marad a hozzá tartozó birtokokkal együtt. Cserében
Gunya fia István Boya birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt
visszaadja Twtheus és Wezzeus mr.-knek és leszármazottaiknak örökös birtok-
lásra. Továbbá István abból a pénzből, melyet Twtheus és Wezzeus mr.-ek adtak
neki 40 ft.-ot (florenos) nov. 18-án (in oct. B. Martini conf.) a budai káp. színe
előtt tartozik megfizetni. Ha nem akarja v. nem tudja megfizetni, akkor Mare vár
fele, melyet ezzel a megegyezéssel visszakapott, minden tartozékával és haszon-
vételével együtt, bírói rész nélkül (absque cuiusvis iudicis portione) Twtheus és
Wezzeus kezébe kerül vissza örök birtoklásra és István ezen felül párbajban
vesztesként marasztaltasson el (in succubitu duelli facti potencialis convincere-
tur). Ha megfizeti a 40 ft-ot, akkor dec. 2-án (22. die prenot. fe. B. Martini conf.)
Twtheus és Wezzeus mr.-ek (v. ha mindketten nem tudnak ott lenni, akkor egyi-
kük) Mare várát minden birtokával, malmaival, minden tartozékával és haszon-
vételével együtt szentlőrinci (de S. Laurentio) Malach (dict.) Miklós v. Apor-i
Dénes fia János v. Kalazna-i Gergely fia Sebestyén királyi ember és a budai
kápt. tanúságtevőjének (akinek a kiküldését a király jelen oklevelével kéri) jelen-
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létében két egyenlő részre osszák fel, majd pedig István válassza ki az egyik fe-
let a hozzá tartozó birtokokkal, malmokkal, tartozékaival együtt. A várhoz tarto-
zó Boldogságos Szűz-monostor, Szt. Kereszt- és Szt. Margit-egyház kegyurasá-
gát (ius patronatus) közösen (communiter) bírják. Wezzeus mr. az általa az Ist-
ván mr.-nek jutott részen emelt épületeket (edificia) szabadon elszállíthatja. A
Wezzeus mr. által eddig elvetett vetések őt illetik meg. István mr. kijelenti, hogy
a vár neki jutó felét és az ahhoz tartozó birtokokat csak Twtheus és Wezzeus
mr.-knek és örököseiknek ajánlhatja fel cserére, zálogba vételre v. megvételre. A
kápt. az osztályról tegyen jelentést. D. Bude, domin. diem prox. p. quind. fe.
Passce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 77 051. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/54.) Hártya. Hátlapján más középkori
kézzel tartalmi összefoglaló (Stephanus filius Gwna vendidit partem castri
Mare cum pertinentiis pro Twtheus et Wezzeus pro innumerabilibus pecu-
niis.) és rányomott pecsét körvonala.

Tá.: 1. Zsigmond király, 1411. szept. 8. Dl. 79 025. (Zichy cs. zsélyi lt.
212/1417.)
2. Garai Miklós nádor, 1425. márc. 23. > Újlaki Miklós macsói bán, 1469.
márc. 21. Dl. 81 687. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/68.)

K.: Brüsztle III. 218–221.; Z. II. 505–507. (380. szám).

233. 1353. ápr. 15. Avignon

[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) kérésére megerősíti VIII. Bonifác és
XXIII. János pápák privilégiumait a klarisszák konv.-jei és monostorai (conven-
tes et monasterii ordinis S. Clare) birtokai és más javai utáni tized-mentességük-
ről és egyéb kiváltságaikról. D. Avinione, XVII. Kal. Maii, pápasága első évé-
ben. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 263–264. (5. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 162. (257.
szám).

234. 1353. ápr. 16. Avignion

[VI. Ince pápa] felmenti Bernard fr.-t, a kalocsai egyházm.-hez (provin-
cia) tartozó Milchiv püspökét a servitium-fizetés kötelezettsége alól, annak sze-
génysége miatt.

E.: —
K.: Revista Catolică. Bucureşti, 1912–, 2 (1913.) 357.
R.: Erdélyi Okm. III. 396. (1132. szám).
Megj.: Dátum R. alapján közölve.
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235. 1353. ápr. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy meggyőző bizonyítékok alap-
ján úgy tűnik, hogy a Zemplén m.-i Wylak birtok minden tartozékával együtt
János volt nádor fiát: Miklós mr. Ungh-i c.-t illeti meg, noha az most a király
Zalanch nevű várához (castrum) tartozik. Mivel azonban a vár a birtokot nem
tudja nélkülözni (nullatenus carere possit), ezért az uralkodó Miklósnak és örö-
köseinek adja érte cserébe az Abaújvár m.-i Nadas birtokot minden tartozékával
együtt. Ez a birtok azonban Drugeth Vilmos nádor özvegyének kezén van, annak
élete fogytáig, ezért az uralkodó úgy határozott, hogy csak az asszony halála
után szálljon át Miklósra és örököseire. Azonban, ha az özvegy ismét férjhez
megy, v. elhagyja az országot és nem tér vissza, akkor a birtok már életében is
Miklósra száll. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.

E.: 1. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek U/1/5/17. (Df. 263 920.) Hártya. N
iniciálé. Előlap jobb felső szélén és hátlapon a lepergett pecsét által eredeti-
leg takarva kancelláriai jegyzet (Commissio domine regine propria et relatio
Nicolai Kont woyuode.). Hátlapon későbbi kézzel írott latin nyelvű tárgy-
megjelölés.
2. BAZML. Mohács előtti gyűjt. 53. és ZEMPLÉN 3. (Df. 248 000.) Hártya.
Hátlapon a már lepergett pecsét által eredetileg takarva kancelláriai jegyzet
(Relatio Nicolai Kont woyuode et etiam propria commissio domine regi-
[ne].) és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

R.: F. IX/2. 240–241. (116. szám).

236. 1353. ápr. 17.

A fehérvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás c. országbí-
ró itt átírt, 1353. jan. 17.-én kelt oklevelének (l. 24. szám) megfelelően Wrs-i
Mihály fia Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Kwn (dict.) Já-
nos kanonokot, akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a következőket jelen-
tették: márc. 16-án kiszálltak Beychen birtokra (határosok: Sar folyó, Premor-
ton-i birtok, Chatar-i egyház földje, Kouachy-i birtok) és azt a királyi ember ha-
tárokkal elválasztotta és visszavette. A vitatott földről Beke azt állította, hogy az
az ő Kouachy, István mr. decan pedig azt, hogy a veszprémi egyház Premortun-i
birtokához tartozik. A királyi ember más fogott bírákkal együtt egy aratrumra, a
rétet pedig 30 kaszásnyira (falcastrum), azaz 10 M.-ra becsülte. D. f. IV. an. fe.
B. Georgii mart., a. d. supradicto. [1353].

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. lt., Veszprémi Székeskápt. Lt. BERCHEN 5.,
Df. 200 926.) Papír, szakadozott, írása elhalványult, sok helyen nehezen ol-
vasható. Hátlapon külzet (Serenissimo principi, domino Lodouico, dei gratia
incliti regi Hungarie, pro honorabili capitulo ecclesie Wesprimiensis contra
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Beke de Kouachy super reambulatione possessionis Beychen litigiose et ad
quindenas festi beati Georgii matiris nunc venturas ad iudicem.) és
zárópecsétre utaló vágások.

R.: Veszp. Reg. 181. (450. szám).

237. 1353. ápr. 17.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük szemé-
lyesen a Baroth-i nemesnek mondott (sicut dixit) Gunger fia János és elmondta,
hogy Miklós esztergomi érsek és örökös c. bizonyos szorongató szükségletei
megkönnyítése végett 6 M. dénárt adott neki (minden M.-t 10 pensa-val számol-
va) és a [Nyitra] m.-i Gugh birtokon egy fél curia-t, minden tartozékával együtt
örökös birtoklásra privilegiális oklevele szerint. János pedig átadta az érseknek
és utódainak Baroth-i birtokát minden tartozékával együtt, mint művelt és műve-
letlen földek, rétek, kaszálók, vizek, a Dobon, Homis, Gyreus, Holdos Tou és
Miklous Aga halastavak és a Teglaegeteu nevű földrész, mely Kysbaroth birtok
határai között fekszik; magának és örököseinek a fentiekben semmilyen jogot v.
tulajdont fenn nem tartva. Minderről a kápt. függőpecsétjével megerősített okle-
velet ad ki. D. f. IV. prox. p. fe. BB. Tyburcii et Valeriani mart., a. d. 1353.

E.: EPL. Acta radicalia Q. 45. (Df. 248 564.) Hártya, C iniciálé. 1 helyen vízfol-
tos, ezért 3 sorban 1-3 szó nehezen olvasható. Függőpecsétre utaló sodrat.
Hátlapján középkori kézzel írott tárgymegjelölés (Super terra Boroth.), ké-
sőbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: F. IX/2. 255–256. (126. szám); Str. IV. 93. (62. szám).

238. 1353. ápr. 17.

A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
1353. márc. 19-én kelt oklevelének (l. 167. szám) megfelelően Zeulche-i Jakab
fia János királyi emberrel kiküldték tanúságtevőül kanonoktársukat: Bertalan
mr.-t az abban foglaltak elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan a követke-
zőket jelentették: ápr. 2-án (f. III. prox. p. oct. fe. Passce d.) kiszálltak Nogko-
rongh és Vrbochanreui birtokokra, melyek a Mura folyó mellett Nogkorongh
birtok határán belül fekszenek és a szomszédok és határosok összehívása után és
jelenlétükben visszavették és bejárták, de amikor Simon fia Miklósnak akarták
iktatni, akkor Lőrinc fia Niclinus mr. famulus-a ura nevében az iktatásnak el-
lentmondott. Ezért Niclinust ott és akkor Simon fia Miklóssal szemben megidéz-
ték a király jelenléte elé máj. 1-jére (ad oct fe. B. Georgii mart.). D. f. IV. prox.
p. quind. oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 39 220. (Archivum regni. Különböző állagok RR Y 6.) Papír, hátlapján
természetes színű, kerek zárópecsét töredékei; külzet (Domino regi, pro
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Nicolao filio Symonis contra Niclinum filium Laurentii ad octavas festi beati
Georgii martiris citatoria.) és más középkori kézzel perbeli feljegyzés (Et
Michael nec litteris regalibus, reginalibus personaliter Stephanus dictus
Bargos cum Varadiensis [?].)

239. 1353. ápr. 17.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Zeleste-i Jakab fia Péter
előttük személyesen a Geur birtokon, a Repche folyón, a fürdős (balniator) háza
mellett álló három kerekű malmát (molendinum trium rotarum) Byky-i Wynch-
lou fia Istvánnak elzálogosította 22 bécsi dénár talentumért (minden talentumot
6 pensa-val számolva) olyan feltételekkel, hogy a becslés kizárásával a zálogösz-
szegért bármikor visszaválthatja, amikor akarja v. tudja. Ha Istvánt a malom mi-
att bármikor zaklatnák, akkor Péter mindenkivel, de különösen Rohunch-i Kakas
mr. fiaival szemben tartozik megvédelmezni, különben az Egerzegh és Wyfalu
birtokokon lévő részeit Istvánnak át kell adnia és István bírói döntés nélkül azo-
kat magának elfoglalhatja, senki ellentmondásával nem törődve. Minderre Jakab
fia Péter kötelezte magát a kápt. színe előtt. D. f. IV. prox. an. fe. B. Georgii
mart, a. d. 1353.

E.: SML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. 103. (Df. 288 445.) Hártya.
Hátlapján rányomott pecsétet rögzítő hártyaszalagok látszanak.

240. 1353. ápr. 17. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája az egri kápt.-nak. A Beregh m.-i Syd
birtokot, melyet Warada-i László fia János mr. Deseu fiától jogszerűen (ordine
iudiciario) szerzett meg és mely miatt Deseu fiai tiltakoztak, be kell járni és ha-
tárait fel kell állítani. Ezért a nádor felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizony-
ságát, akinek a jelenlétében Baka-i Mihály v. Gyulahaza-i Lukács fia László v.
Pethry-i Miklós fia Petheu v. Leweu-i Mihály fia János nádori ember Syd birtok-
ra kiszállva, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben bejár-
ja azt, a szükséges helyeken új határokat emel és iktatja János mr.-nek, azzal a
joggal, amivel hozzá tartozik, Deseu fiainak tiltakozásával nem törődve és erről
a kápt. a nádornak tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. B. Georgii mart,
a. d. 1353.

Á.: a 360. számú oklevélben.
K.: Z. II. 521–522. (394. szám) (átíró oklevélben).
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241. 1353. ápr. 18.

A fehérvári kápt. emlékezetül adja, hogy a Rathk birtokon élő (commo-
rans) Myke fia Gergely fia Gegow megjelent előttük és elmondta, hogy két bir-
tok van a kezénél (apud ipsum): az egyik a veszprémi egyház és püspök
Pondulygh nevű birtoka, amelyen a Szt. Benedek tiszteletére emelt egyház van
és amelyet még az apja vett zálogba a veszprémi egyháztól és a záloglevél ér-
telmében azt a püspök bármikor kiválthatja. A másik pedig a veszprémi egyház
Rathk nevű birtoka, melyet predialis jogcímen (sub nomine predialis et feudalis)
bír az egyháztól és a püspöktől, melyről szintén van oklevele és azokat bármikor
kész bemutatni a püspöknek. D. f. V. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4349. (MKA., Acta eccl. 19/15.) Papír. Hátlapján mandorla alakú pecsét
körvonala.

Má.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt., Veszprémi Székeskápt. mlt., Oklevelek
LIB VIR ECC VESZPR 1/13. (Df. 283 190.) (18. sz.-i.)

K.: Zala I. 538–539. (340. szám).
R.: Veszp. Reg. 181. (451. szám).

242. 1353. ápr. 18.

A veszprémi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Hobe-i Beech fia
László, ua. Beech fia Vasarhel-i Mihály fia János, Nostup-i Benedek fia Péter,
ua. Beech fia János özvegye: Ysalch asszony személyesen megjelentek előttük
és elmondták, hogy Beech fia Jánost Medies-i Renold fia Egyed véletlenül
(casualiter) megölte. Mivel a gyilkosság nem volt szándékos, hanem csak vélet-
lenül történt, ezért a jogtalanságot (iniuria) türelmesen akarják viselni, nehogy a
vér még több vér kiontására ösztönözzön és fogott bírák segítségével a követke-
ző megegyezésre jutottak Egyeddel: János meggyilkolásában Egyedet és utódait
mentesnek jelentik ki, mindenféle fizetés nélkül és soha nem fognak e miatt pert
(questio) indítani. Ha László, János és társai a bíróságon v. bíróságon kívül a
fenti megegyezést megszegve pert indítanak a gyilkosság miatt, akkor mint
patrvarkodók (calumpniatores) marasztaltassanak el. D. f. V. prox. an. fe. B.
Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4348. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium POSON 64/13.) Papír.
Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés és természetes
színű, kerek pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 58–59. (29. szám).
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243. 1353. ápr. 18. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja előtt Chethnek-i Miklós fia Miklós a maga, valamint fr.-ei: Domonkos,
Akus, György és László nevében Chethnek-i Benedek fia Pétert Rohfolua és
Zlaushaza (Gumur m.) birtokok Pelseuch-i Bubek (dict.) Domonkos fiainak: Ist-
vánnak és Györgynek, továbbá bárki másnak való elzálogosításától, eladásától,
elidegenítésétől és elörökítésétől eltiltja, Domonkos fiait és mindenki mást pedig
a birtokok elfoglalásától és bármilyen módon való megszerzésétől. D. Bude, f.
V. prox. an. fe. B. Geogii mart, a. d. 1353.

E.: Dl. 7050. (MKA. NRA. 1542/75.) Papír. Előlap bal felső sarkában: sol[vit.].
Hátlapon külzet (Pro filiis Nicolai [beszúrva sor felett: de Chethnek] contra
filios Dominici dicti Bubek et quoslibet prohibitoria in facto possessionum
Rohfolua et Zlaushaza vocatarum [későbbi kézzel: in comitatu Gömör habi-
tis] [más középkori kézzel: contradictoria].), továbbá természetes színű, ke-
rek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 59–60. (30. szám).

244. 1353. ápr. 18. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Pál mr. deák (litteratus) Tuteus királyi ajtónállómr. ne-
vében és megbízólevelével márc. 31-től (ab oct. fe. Passce d.) kezdve 18 napon
keresztül folyamatosan megjelent előtte Waal-i Tamással szemben, akit a budai
kápt. idézőlevelével idézett meg, de Tamás nem ment el és nem is küldött maga
helyett senkit. Ezért az országbíró megbírságolja, ha nem tudja magát ésszerű
indokkal kimenteni. D. Bude, 19. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 052. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/370.) Papír, hátlapján külzet (Pro Tu-
teus magistro ianitorum regalium contra Thomam de Waal iudicialis.), lap
alján, középen feljegyzés (Budrug) és természetes színű, kerek zárópecsét
maradványai.

K.: Z. II. 507. (381. szám).

245. 1353. ápr. 19.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
1353. ápr. 14-én kelt oklevelének (l. 230. szám) megfelelően, az abban írtakban
érdekelt kanonokat összehívva és a vizsgálatot lefolytatva a következőket tudták
meg: Péter cantor és Nogmortun-i Nyklinus procurator-a: Tamás fia Mihállyal
teljesen megegyezett a 3 M. ügyében, melyeből 2-t a kápt. jelenléte előtt és tud-
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tával meg is fizetett neki. D. VI. f. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. supradicto.
[1353.]

E.: Dl. 4347. (MKA. NRA. 29/57.) Papír, vízfoltos, több helyen nehezen olvas-
ható. Hátlapon külzet (Domino regi, pro Nyklino de Nogmortun contra My-
chaelem filium Thome inquisitoria.) és természetes színű, mandorla alakú
zárópecsét töredékei.

246. 1353. ápr. 19. Szenterzsébet mellett

Miklós nádor (H) és a kunok bírája a budai kápt. tudtára adja, hogy a Pest
és Pilis m.-k nemessége (universitas nobilium) részére, ápr. 16-án (f. III. prox. p.
22. diem fe. Pasce d.) Szenterzsébet falva mellett (prope villam S. Elysabeth)
tartott közgyűlésen (congregatio generalis) megjelentek előtte Albert ~ Alberthy
~ Alberth-i Paznan fia Máté lányai: Erzsébet, Ilona és Genych asszonyok és Er-
zsébet bemutatta a [budafel-]hévízi Szentháromság-egyház keresztesei konv.-jé-
nek 1339. jan. 8-án kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 10. szám), melynek tar-
talmát a nádor oklevelébe foglalta. Majd Erzsébet asszony elmondta, hogy az
apja által házasságkötésekor (tempore nuptiali) átadott birtokrészt Alberthy ~
Alberth-i Miklós fia Mátyás elfoglalva tartja, Ilona és Genych pedig kijelentet-
ték, hogy Mátyás az apjuknak Alberthy birtokán lévő részéből nekik járó
leánynegyedet szintén elfoglalta, aminek az okát akarják megtudni. Mátyás azt
válaszolta, hogy a privilégium tartalmával nem helyezkedett szembe, a nemes
asszonyokat nem tilalmazza a fentiek ügyében és nem fog nekik ellentmondani.
Mivel a birtokrészek iktatásához szükséges a nádori ember kiküldése, ezért a
nádor felkéri a kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében
Sándor fia István v. Harkyan-i Demeter v. Thete-i Beke nádori ember máj. 3-án
(3. die oct. fe. B. Georgii mart.) a felek v. procurator-aik jelenlétében kiszáll
Alberth birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben
az asszonyok apjának, Máténak az Alberth birtokon lévő részének negyedét el-
különíti, majd annak kétharmadát Ilona és Genych asszonyoknak leánynegyed-
ként, egyharmad részét pedig a bemutatott privilégiumnak megfelelően Erzsé-
betnek iktatja, Miklós fia Mátyás ellentmondásával nem törődve. Az esetleges
más ellentmondókat pedig az asszonyokkal szemben megidézi máj. 26-ra (ad
quind. fe. Penth.) a nádor jelenléte elé, hogy ellentmondásuk okát megadják.
Minderről a kápt. tegyen jelentést a nádornak máj. 26-ra. D. 4. die congregatio-
nis nostre predicte, in loco supradicto., a. d. 1353.

Á.: a 367. számú oklevélben.
R.: Bakács, Pest megye 197. (675. szám); Vay berkeszi 437. (141. szám).
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247. 1353. ápr. 19. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírájának Budán, 1353. ápr. 19-én (20.
die oct. fe. Pasce d., a. eiusdem 1353.) kelt nyílt alakban (patenter) kiállított ok-
levele értelemében Apor fia Lukács fia Desew, Lwdbregh (Tá. 2.: Ludbregh, Tá.
3.: Ludberugh)-i Péter fia Miklós, István bán fia Miklós, Hwzywfalw (Tá. 2.:
Hozywfalu, Tá. 3.: Hozyufalu)-i Iwahon fia István, Berzenche-i István fiai:
Márk és János, uo. való Demeter fiai: István és Lukács, Zenthgywrgy (Tá. 3.:
Zenthgyurgh)-i Apor fiai: János és Péter, Dewether (Tá. 3.: Deuecher)-i Lukács
fiai: Miklós, István és Egyed, László fia Lukács, Zewlus (Tá. 3.: Zeules)-i Jakab
fia: Lukács a birtokosztály során (super facto divisionis possessionarie) egy ágba
tartoznak (homines unius generationis).

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1433. márc. 13. Dl. 43 945. (Múz. Ta. Horvát Ist-
ván.)
2. Garai Miklós nádor, 1433. márc. 13. Dl. 43 946. (Múz. Ta. Horvát Ist-
ván.)
3. Pálóci Máté nádor, 1435. máj. 1. ŠA. v Nitre (Nyitra). Komárom város lt.
Mohács előtti oklevelek. 20. (Df. 274 794.)

K.: Nagy I., Pécz nemzetség 37. (Tá. részeként, Tá. 1.–2. alapján).

248. 1353. ápr. 20. Avignon

[VI.] Ince pápa [I.] Lajos király (U) kérésére káplánjának, a pápánál kö-
vetségben lévő (per ipsum regem ad Sanctitatem vestram transmisso) Scherffem-
berg Jánosnak győri kanonokságot és prebendát adományoz, valamint a győri
Szt. Adalbert pépostságot (prepositura), melyet korábban az elhunyt Miklós tar-
tott. A pápa nem járult hozzá, hogy János az aradi főesp.-séget (csanádi egy-
házm.) megtarthassa. [VI.] Kelemen pápa a csázmai egyházban (zágrábi egy-
ház.) kanonokságot és prebendát rezervált János részére, melyekről lemond. D.
Avinione, XII. Kal. Maii, pápasága első évében. [1353.]

K.: —
R.: Reg. Suppl. II. 264. (6. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (134. szám);

Doc. Trans. C. X. 204–205. (186. szám) (román); Rábik, Reg. Suppl. II/1.
162–163. (258. szám).

249. 1353. ápr. 20. Avignon

[VI. Ince pápa] nem teljesíti [I. Lajos király] azon kérését, hogy káplánjá-
nak, Legnitz-i Simonnak, aki a boroszlói (in Wratislavensi) és pozsonyi egyhá-
zakban (esztergomi egyházm.) kanonokságot bír, a prágai egyházban kanonok-
ságot (prebenda reménye mellett – sub expectatione prebende –) biztosítson, mi-



161

vel a prágai kápt. nagyon meg van terhelve. D. Auinione, XII. Kal. Maii., pápa-
sága első évében. [1353.]

K.: Klieman II. 21. (47. szám).
R.: Reg Suppl. II. 265. (7. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 163. (259. szám).

250. 1353. ápr. 20.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak, hogy itt átírt 1353. márc.
12-én kelt oklevelének (l. 145. szám) megfelelően Rad-i János nádori emberrel
kiküldték Miklóst, a Szt. Anna (Mária anyja)-oltár mr.-ét, akik visszatérve a kö-
vetkezőket mondták: márc. 18-án (f. II. prox. p. domin. Palmarum) kiszálltak
Geustusera birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétük-
ben bejárták és János mr.-nek akarták iktatni azzal a joggal, amivel hozzá tarto-
zik. Ekkor azonban Thuser-i Benedek fia László, Luchunch-i és Regun-i Dénes
fia Tamás mr. famulus-a a bejárástól nem, de a határok megújításától eltiltotta
őket ura nevében. A nádori ember és a kápt.-i tanúságtevő jelentésének meghall-
gatása után a kápt. a notarius-át a fentiek lejegyzésére utasította. Az oklevél
megpecsételése (sigillatio) előtt az említett Benedek fia Miklós személyesen
megjelent a kápt. előtt és a nádori embert és a kápt. tanúságtevőjét eltiltotta a
birtok határainak felállításától (erectio metarum) és a birtok elfoglalásától, ezért
őt ott megidézték a nádor jelenléte elé máj. 1-jére (ad oct. fe. S. Georgii mart.),
hogy adja meg ellentmondásának okát. A nádori ember elmondta, hogy Benedek
fia László Geustusera birtok szomszédja és határosa, Radnoltthusera nevű bir-
tokrésze felől (ex parte possessionis sue) János mr.-rel megegyezett a fenti határ-
járásban. A kápt. tanúságtétele a fentieket megerősítette. A kápt. köteles lett vol-
na a kiküldöttek visszatérése idején, vagyis márc. 21-én (in Cena d.) az oklevelet
megíratni és a nádornak választ küldeni, azonban mivel a pecsétjeiket, mint az
ország valamennyi kápt.-jának és konv.-jének pecsétjét királyi parancsra Budára
szállították és akkor még nem vitték vissza, ezért a pecsétek visszavitele után
íratta és pecsételtette meg (easdem litteras nostras in die datarum suarum,
videlicet post reportationem sigillorum nostrorum rescribi fecimus et sigillari.).
D. sabb. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. supradicto. [1353.]

E.: Dl. 77 053. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/222.) Papír, hátlapján külzet (Domino
palatino, pro magistro Iohanne filio Ladisali de Warda contra Nicolaum
filium Benedicti de Thuser ad octavas festi Sancti Georgii martiris citato-
ria.), bal oldalán párhuzamosan jegyzet (Petrus Zeuke procurator, ratione
primi termini, ad octavas sancti Michaelis.) és természetes színű, kerek
zárópecsét töredéke.

K.: Z. II. 508–510 (382. szám).
Megj.: Vö. a következő számmal.
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251. 1353. ápr. 20.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak, hogy itt átírt, 1353. márc.
12-én kelt oklevelének (l. 145. szám) megfelelően Rad-i János nádori emberrel
kiküldték Miklóst, a Szt. Anna (Mária anyja)-oltár mr.-ét, majd visszatérve a ná-
dori ember a következőket mondta: márc. 18-án (f. II. prox. p. domin. Palma-
rum) kiszálltak Geustusera birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után
és jelenlétükben bejárták László fia János mr. mutatása alapján és a birtokot Já-
nos mr.-nek akarták iktatni azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, de Bendek fia
László urának: Luchunch-i és Regen-i Dénes fia Tamás mr.-nek a nevében ott
megjelenve nem a hj.-tól, hanem a határok felállításától és megújításától eltiltot-
ta őket, amiért ők ott és akkor Tamás mr.-t megidézték János mr.-rel szemben a
nádor jelenléte elé. A kápt. tanúságtevője megerősítette a nádori ember elmon-
dását. A határok László fia János mr. mutatása alapján: Kalangafeu rét (pratum),
három fő (capitalis) határjel: egyik a Komoro birtoké, másik Dénes fiaié, harma-
dik Geustusera birtoké; a Salomon falu felé menő út; két földjel, hegy, két föld-
jel, földjel, két földjel, újabb két földjel, berch-en két földjel, két földjel, másik
két földjel, út, kis hegyen két földjel, út, két földjel, út mellett két földjel, két
másik földjel, két újabb földjel, ismét két földjel, út mellett újabb két földjel,
szántóföld mellett földjel, szántóföld végében földjel, fundum, berche-en két
földjel, Wrtaua tó, földjel, Thytia, Kuswrem tó, Dénes fiainak határai. A Red-
nolttusera ~ Rednoldtusera és a Geustusera birtokok közötti határok: Tytia folyó,
liget, [....] hely, Poptaua tó, Kat[...] tó, rét. A Ke-i rész László fia Jánosé, a Ny-i
részt pedig Benedek fiaié. Bozótos wlgariter Rakatya vocatum, Salomon falu-ból
menő út, Kalanga liget, Warda falu felé menő út, a Rednoldtusera falu felé menő
út, Tuser-re menő út, berch, Ezenye erdő vége. Ezenye erdő Rednolttusera bir-
tokhoz tartozik. A kápt. köteles lett volna az oklevelet a kiküldöttek visszatérése
idején, vagyis márc. 21-én (in Cena d.) megíratni és János mr-nek kiadni, azon-
ban mivel a pecsétjeik, mint az ország valamennyi kápt.-jának és konv.-jének
pecsétje, királyi parancsra Budára lettek szállítva és akkor még nem vitték visz-
sza, ezért azt a pecsétek visszavitele után állították ki és pecsételték meg
(easdem litteras nostras in die datarum suarum, videlicet post reportationem
dictorum sigillorum nostrorum rescribi fecimus et sigillari). D. sabb. prox. an. fe.
B. Georgii mart., a. d. supradicto. [1353.]

E.: Dl. 87 281. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 96/2/10.) Papír., hajtás-
vonalaknál néhol vízfoltos, ezeken a helyeken nehezen olvasható. Hátlapján
külzet (Domino palatino, pro magistro Iohanne filio Ladisali de Warda
contra magistrum Thomam filium Dyonisii de Luchunch et de Regen ad oc-
tavas festi beati Georgii martiris citatoria.), feljegyzés (Pro magistro
Iohanni Petrus dictus Zeuke cum nostris, item pro magistro Thoma Luka-
chius de Tusyr cum Albensis ecclesie Transiluanie ad ocatavas M[ichaelis.]
pax si nequiret etc. [?] Super facto terre litigiose et metarum inter (szó után
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kihúzva: Zurk et Seuzir) Geustusera magistri Iohannis et Gurk ac Bezded
magistri Thome habitarum tres [?] litteras magister Thomas exhibebit, si
non exhibit, tunc ubicumque magister Iohannes metas dicte sue Geuztuzir
ubicumque solus, prout in terra mos est, erexerit. Magister Thomas perpetuo
sibi relinquet in eadem et haberet. Magister Thomas contra eundem ma-
gistrum Iohannem perpetuo nullius fierent firmitatis. Nec prorogabit litteris
regiis nec iudicio et cetera.), későbbi kéztől származó latin nyelvű tárgy-
megjelölés és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: A kápt. másik, ugyanezen a napon kelt oklevele (Dl. 77 053., l. előző
szám) a hj.-tól eltekintve ugyanerről szó.

252. 1353. ápr. 20.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak, hogy oklevelének megfe-
lelően – miszerint küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében Bodun fia
Miklós, a nádori curia-ból (de curia vestra) küldött különleges (specialis) nádori
ember az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében kiszáll a Zabolch
m.-i Hene birtok felére, azt régi és igaz határai mentén bejárja, a szükséges he-
lyeken új határjeleket emel és iktatja a birtokot Luchunch-i és Regen-i Dénes fia
Tamás fia István mr.-nek örökös birtoklásra, Kallow-i Egyed fia Simon fiainak:
Imrének és Péternek, valamint Iwan fiainak: Lászlónak, Andrásnak és Demeter-
nek tiltakozásával nem törődve; mások jogainak sértetlenül hagyásával; az eset-
leges további tiltakozókat pedig megidézi a nádor jelenléte elé és minderről a
kápt. tegyen jelentést – a nádori emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Lukács
karbeli clericus-t, majd a kápt.-ba visszatérve a nádori ember a kápt. tanúságtevő
jelenlétében a következőket jelentette: ápr. 13-án (sabb. prox. p. quind. fe. Re-
surr. d.) kiszálltak Hene birtok felére, a szomszédok és határosok összehívása
után bejárták azt és minden tartozékával és haszonvételével együtt iktatták Ta-
más fia István mr.-nek örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. A kápt. tanúság-
tevője a fentieket megerősítette. Hj.: Homok nevű dombon (monticulum) a
Hene, Apati és Bogdan birtokokat elválasztó három régi, fő határjel (capitalis
meta), ahol egy új, negyediket emeltek; mezőn régi határjel mellett emeltek egy
újat; berch; közútnál (publica strata) régi határjel mellett emeltek egy újat. Innét
Tamás fia István mr. mutatása szerint haladtak tovább és egy helyen István mr.
kijelentette, hogy régen ott és a többi, általa mutatott helyen álltak Hene birtok
határjelei, de mivel Hene és Apati birtok régóta Iwan fiainak és Simon fiainak
kezén voltak, ezért ők azokat lerontották. A fenti helyen István mr. beleegyezé-
sével határjelet emeltek; tó (stagnum) mellett határjelet emeltek. A Thelecttow ~
Thelekthow, Gerolth és Apatithaua ~ Appatthaua nevű halastavak közül az első
kettőről István mr. azt állította, hogy az övéi, azokat meghagyták neki, a harma-
dikról azt mondta, hogy kétharmad részben Hene, egyharmad részben pedig
Apati birtokhoz tartozik; a Keek birtokhoz tartozó Kyraltaua halastó. D. sabb.
prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.
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E.: — K. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában 97-12-6. jelzet alatt. Pa-
pír, zárópecsét nyomával. Hátlapján külzet: Super facto statutionis et meta-
rum erectionis possessionis Hene pro magistro Stephano filio Thomae filii
Dyonisii de Luchunch et de Regun.

K.: Bánffy I. 192–195. (157. szám).
Megj.: E.-je lappang.

253. 1353. ápr. 20.

A fehérvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
személyesen Telmanus volt budai bíró fia Péter mr. és elmondta, hogy Donat fr.-
től, a fehérvári Szt. István király keresztes egyház preceptorától (preceptor do-
mus hospitalis S. regis Stephani de Alba) és a konv.-től a Pest m.-i Buda közelé-
ben lévő Gyogh-i birtokrészt minden tartozékával és haszonvételével együtt
(mint telki helyek [locus sessionalis], szántóföldek, mezei földek, legelők,
Beruk-nek nevezett (dict.) gyümölcsfák) bérbe vette jelen oklevél kiadásától
kezdve élete végéig, évenként fizetendő 12 M. tiszta viasz földbér fejében (sub
annuo censu seu feudo annuali videlicet pro duodecim marcis cere pure), melyet
minden éven halasztás nélkül a Húsvét előtt való vasárnapon (in domin. Ramis
palmarum) kell megfizetnie. A többi predialis-hoz hasonlóan hűséggel tartozik a
keresztesek konv.-je irányába, ha nem így cselekszik, a birtokot a konv. vissza-
veszi. D. sabb. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.

Á.: Fehérvári kápt., 1392. aug. 6. Dl. 106 205. (Intézmények irataiból. Székesfe-
hérvári keresztesek konv.-je 2/11/120.)

K.: F. IX/2. 254–255. (125. szám).
R.: MTT. 4 (1857.) 144. (254. szám); Bakács, Pest megye 197. (674. szám).

254. 1353. ápr. 20.

A pécsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrész-
ről Sarachen (dict.) Jakab mr. [I.] Lajos király gyógyszerésze (apothecarius),
pécsi és Sirmia-i kamarispánja (c. camerarum), másrészről Márk (az elhunyt
Gekmenus mr., [I.] Károly király (H) gyógyszerészének [apothecarius] fr.-e) fia
Lénárd és Sarachen (dict.) Jakab mr. elmondta, hogy emlékezetébe idézve Gek-
menus mr. felé irányuló kedvezését és lehetőségeihez képest jóságát, ezért Gek-
menus mr. unokaöccsét (nepos) Márk fia Lénárdot jóindulatával megajándékoz-
ni akarva, saját elhatározásából a Hont m.-i, az Ipol folyó melletti Zaazd birto-
kának harmadrészét, melyet [I.] Lajos király adományozott neki szolgálataiért, a
harmadrész tartozékaival (trágyázott és mezei szántóföldek, erdők, rétek, lige-
tek), jogaival és haszonvételeivel együtt, továbbá az Esztergom városában (civi-
tas), a piactéren (in loco fori), a Szt. Lőrinc vértanú-egyház parochya-jában fek-



165

vő házát (curia), mely egykor Gekmenus-é volt és Sarachen (dict.) Jakabra szállt
minden tartozékával és haszonvételével együtt Márk fia Lénárdnak, valamint
örököseinek adta örök joggal és visszavonhatatlanul, magának és örököseinek
sem a Zaazd birtok harmadrészében, sem pedig a curia-ban semmi jogot fenn
nem tartva. Sarachen (dict.) Jakab mr. a kápt. előtt magát, fr.-eit és örököseit,
Lénárd pedig szintén magát és örököseit kötelezte, hogy ha Jakab mr. v. fr.-ei,
illetve örökösei Zaazd birtok harmadrésze és a curia miatt Lénárddal v. örököse-
ivel szemben pert indítanak és az adományt vissza akarják venni, v. ha Lénárd v.
örökösei indítanak pert más birtokok miatt Jakab, fr.-ei v. örökösei ellen és más
v. nagyobb (alias vel maiores) birtokokat v. birtokrészeket akarnak szerezni, ak-
kor a pert kezdő fél a másikkal szemben 100 M. bírói rész nélküli, perbe lépés
előtt leteendő bírságban marasztaltasson el. A kápt. az oklevél visszavitele után
privilégium kiadását ígért. D. sabb. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 69 236. (Kubinyi cs. lt. 48.) Hártya, hátlapján más középkori kézzel
tárgymegjelölés (Capituli Quicheclexi (!) Leonardi.), későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tárgymegjelölés, illetve mandorla alakú, természetes színű pe-
csét töredékei.

255. 1353. ápr. 20. Szenterzsébet

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
te személyesen Pecel-i Demeter fia Kyseud (dict.) Miklós egyrészről, másrészről
Gumba-i Herbordus fia János mr. és előbbi elmondta, hogy Pyspuky ~ Pispuky
nevű birtokát (Pest m.), közvetlenül Gemereu birtok Ke-i szomszédságában 18
budai M.-ért elzálogosította János mr.-nek, a következő feltételekkel: Pyspuky
birtokát a zálogösszegért bármikor kiválthatja a nádor v. a kápolnaispán színe
előtt és János mr. tartozik a birtokot visszaadni; ha János mr. Pispuky birtokot
nem bocsájtja vissza, akkor Miklóssal szemben 10 M. bírságban marasztaltasson
el; Miklós mindenkivel szemben tartozik megvédelmezni János mr.-t a zálogbir-
tokkal kapcsolatban, ha Jánost a birtokban szavatolni nem tudja, akkor a Pecel
birtokon fekvő birtokrészén található malmot v. magát a birtokrészt tartozik zá-
logként átengedni Jánosnak. Mindezekről a nádor függőpecsétjével ellátott privi-
légiumot ad ki János mr. részére. D. in villa S. Elysabeth, sabb. prox. a. fe. B.
Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 202. (Múz. Ta., 1901/53.) Hártya, kissé foltos. Zöld sodraton függő,
természetes színű függőpecsét. Hátlapján 15. századi írással latin nyelvű tar-
talmi összefoglaló (Iste littere scilicet impignoratorie super possessione Pis-
peky pro decem et octo marcis per Nicolaum (kihúzva: filium) dictum Keuse
filium Demetrii de Pecel pro filiis Herboldi.), valamint későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi kivonat.

Má.: Ue. szám alatt. (20. sz.-i.)
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R.: Bakács, Pest megye 197. (676. szám).

256. 1353. ápr. 21.

[I.] Lajos király oklevele az egri kápt.-hoz, melyben elrendeli, hogy a
kápt. küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Racha-i [.....], v. [....]
Kylianus v. [....] Fábián lefolytatja a vizsgálatot Berwen-i Miklós által Vytez-i
Lőrinc sérelmére elkövetett hatalmaskodásokkal (fák kivágása, birtok elnéptele-
nítése, sebesítés) kapcsolatban. [D. ... die domin.] an. f. B. Georgii mart., a. d.
13[5]3.

Á.: a 289. számú oklevélben.
Megj.: Az egri kápt. oklevele sérült, restaurált, több helyen olvashatatlan. A ki-

rály parancslevelét rögzítő részből még a következő töredékek olvasha-
tóak el: Jacabuagasa birtok, Jakab, Beke fia Synka, két jobbágy.

257. 1353. ápr. 22.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Donk fia Miklós, volt Kande-i (külzet: Kandey), most Fedemus-i hospes,
másrészről Lyptow-i (dict.) Miklós mr. királynéi udvari ifjú [Erzsébet] királyné
nevében és előbbi elmondta, hogy Kande falu területén, egyik oldalról Igrech
(dict.) Balázs fia Batha szőlejének, a másik oldalról a királyné szőlejének szom-
szédságában fekvő szőlejét, minden tartozékával és haszonvételével (mint prés-
hely – locus torcularis –, út) eladja a királynénak és rajta keresztül annak v.
azoknak, akiknek kegyesen átengedi, 16 ft.-ért örökös birtokásra. Donk fia Mik-
lós vállalta, hogy a tulajdonost mindenkivel szemben megvédelmezi saját költ-
ségén és fáradságán. Minderről a kápt. a királyné részére függőpecsétjével meg-
erősített és intercidált privilégiumot állít ki. D. Dénes lector keze által, II. f.
prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353. Amikor Péter a cantor, János a custos,
László, Imre, másik László, Péter, Mihály, Kozma és János a kanonokok.

E.: Dl. 4350. (MKA., Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 24/6.).
Hártya. Felső szélén ABC betűk alsó fele látható. Fehér-zöld sodraton füg-
gő, vászonzsákba varrt függőpecsét. Hátapján egykorú, latin nyelvű tárgy-
megjelölés (Privilegium super emptione cuiusdam vinee in territorio ville
Kandey existentis confectum.).

R.: AO. VI. 41. (16. számhoz írott jegyzetben).
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258. 1353. ápr. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) az előtte megjelent Domonkos fia Miklós mr.,
Vythan-i várnagy, Twr-i officiális és udvari lovag (miles) kérésére jelen, nyílt,
autentikus pecsétjével megerősített oklevelében átírja és megerősíti a saját, 1348.
aug. 13-án kelt, gyűrűspecsétjével ellátott nyílt oklevelét a Lo. határán fekvő (in
confinio regni P.) Dubuafew erdőben található Topla és Dublafeu birtokok ado-
mányozásáról (l. Anjou-oklt. XXXII. 529. szám). D. Bude, f. III. prox. an. fe. b.
Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4000. (MKA. NRA. 1537/18.) Hártya. N iniciálé. Hátlapján rányomott
pecsét nyoma, 15. századi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés (Ad
confinia regni Polonie Doblafew et etc.), illetve későbbi kézzel írott latin
nyelvű regeszta. Kancelláriai jegyzet az előlap alsó szélén, középen (Relatio
Nicolai Kont woyuade.), illetve a hátlapon pecsét által eredetileg takarva
(Relatio Nicolai Kont woyuode Transilvanis.).

Megj.: Az átírt oklevélben Thopla és Dublafew névalakok szerepelnek.

259. 1353. ápr. 24.

[I.] Lajos király az erdélyi Byztricia városának tudtára adja, hogy Iohann
fia Martin és Péter fia Stephan esküdt polgárok kérésére engedélyezi nekik, hogy
aug. 24-től (in Bartholomei ap.) kéthetes éves vásárt tartsanak. A vásárt Buda
vásárkiváltságának megfelelően vámmentesnek nyilvánítja és kiveszi a bárók és
az erdélyi vajda joghatósága alól. A vásár idején felmerülő ügyekben egyedül a
város esküdt polgárai illetékesek, a vajda, helyettesei, a Byztricia-i c. és a ki-
rálybíró sem ítélheti meg azokat. D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari al-
kancellár keze által. VIII. Kal. Mai. a. d. 1353.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Domonkos spalatói,
Dénes fr. választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter Warad-i, András erdé-
lyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály Wac-i, János Wesprim-i, Tamás Cha-
nad-i, Tamás fr. szerémi, Peregrinus fr. boszniai, István fr. nyitrai, Balázs fr.
knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda és
Zonuk-i c., Cykou tárnokmr., Tamás c. országbíró, Lachk fia András Machou-i,
Miklós Zeurin-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Olyuer királynéi udvarbíró, vasvári
és Suprun-i c., Leukus asztalnokmr. és pohárnokmr., Dénes lovászmr., Twtheus
ajtónállómr. és Simon Poson-i c.

E.: — (K. szerint Beszterce város lt.-ban. Hártya, függpecsét töredékeivel és
iniciáléval. I. Lajos 1364. aug. 12-én kelt megerősítő záradékával.)

K.: Arhiv des Vereins 4 (1859.) 268. (40. lábjegyzet); ZW. II. 97–99. (679.
szám); Doc. Trans. C. X. 206–208. (187. szám) (román ford. is).
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R.: Archivalische Zeitschrift 12 (1887.) 78. (5. szám); Berger 12. (25. szám);
Berger-Wagner I. 11. (25. szám); Erdélyi Okm. III. 262. (711. szám).

260. 1353. ápr. 24.

Margit, Heinrich von Schwechat özvegye fél font bécsi dénárnyi örökjá-
radékát eladja a Lajta menti Bruck ágostonos szerzeteseit képviselő, Heinrich
von Molersdorfnak öt bécsi dénár fejében. S ezután megelégszik Ott der Prwer,
Wrgendrüzzelen lévő szőlőrészéből – egyfelől Niclaus der Chrumpnawer, másfe-
lől Ortlein von Jens szőlőjével szomszédos – évi fél csöbör borral jogos hegy-
vám címén. Az oklevélre Margit saját pecsétjét, illetve a fivéréjét, Pilgrein von
Puegenét is felfüggesztik.
Skorka Renáta

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 73.C.17. (Df. 238 351.)
Hártya. A bal oldali hártyaszalagról a pecsét leesett, a jobb oldalin hiányos
pecsét látható. Hátlapján más középkori kézzel: Media librum de fretro
Hainrico de Molerstorf, későbbi feljegyzés: khauffsbrief umb 1 halb jerlichs
zins.

K.: Str. IV. 94.(63. szám).
Megj.: Az oklevél német nyelvű.

261. 1353. ápr. 24. Buda

[Ismeretlen oklevéladó előtt megjelent] egyrészről Miklós, a Scepus-i Szt.
Márton-egyház prépostja, [másrészről Jekkul fiai] és elmondták, hogy maguk
között a következő feltételekkel [egyeztek meg]: Jekkul fiai a Jakorete nevű er-
dejüket átadják [a prépostnak], úgy hogy [I. Károly királynak] az erdőről kiadott
privilégiumát – melyet az erdőn túli részeken elveszett [pecsétjével] erősítettek
meg (in partibus Transalpinis causaliter deperdito consignatum) – két év időtar-
tam alatt [új pecsét alatt ki fogják adatani] a prépostnak és egyházának. A két év
alatt megfelelő földbérért [fizetnek], [1353-ban] Szt. Márton hitvalló ünnepén,
nov. 11-én (in fe. B. Martini conf.) 6 [M.-t?]. A következő évben pedig [.....]. Ha
nem fizetnek, akkor [....]. Ha a két év alatt az oklevelet nem íratják át, akkor [az
erdő .......]. Ha Jekkul fia a prépost és az egyház jobbágyainak számát [....] [.....]
3 M. büntetésben marasztaltassanak el a préposttal és egyházával szemben és a
Zenthmargytaazzunfolua nevű birtokukat is le kell kötniük (possessio .....
deberet innodari). Minderre a felek élőszóval kötelezték magukat. D. Bude, in
fe. B. Georgii mart., in a. d. 1353.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. MET SCEP 3/2/13. (Df. 262 679.) Az
oklevél kb. 2/3-ad része hiányzik.

Megj.: I. Károly király említett oklevelét l. Anjou-oklt. X. 510. szám.
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262. 1353. ápr. 24. után Szt. István egyházánál

Dénes fia Bereck [Má.-ból: Crasso] m. alispánja és a szb.-k emlékezetül
adják, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően [1353.] ápr. 25.–máj. 1. között (f.
[....] prox. p. fe. B. Georgii mart.) Heym fia Pál fia János mr. Remete birtok ki-
váltásáért tartozott 5 M. dénárt fizetni Bede özvegyének és fiának: Istvánnak
Galmar faluban Domonkos fia Péter házánál. A fizetés időpontjában azonban a
felek az 5 M. megfizetését elhalasztották a m. ítélőszékére, ahol János azt megfi-
zette. Az asszony és fia: István személyesen a m. színe előtt kijelentette, hogy
azon 50 M. megfizetése felől, melyért Remete birtok a királyi kápolnaispán ok-
levelének megfelelően Miklós Zeurynum-i bánnak lett elzálogosítva (per Nyco-
laum banus de Zeuryno), nyugtatja János mr.-t. Minden olyan oklevelet, melyet
Bede, felesége v. fia az országbíróval v. az ország bármely jogszolgáltatójával a
birtok elzálogosításának ügyében adatott ki, érvénytelenítenek. Ha az asszony v.
fia János mr.-t perbe vonják a kiváltás kapcsán, akkor patvarkodásban marasztal-
tassanak el (in puplica calumpnia convinceretur eo facto). D. iuxta ecclesiam
beati Stephani regis, in termino prenotato, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 203. (Múz. Ta. VÉGHELY.) Papír. Felső szélen sérült, ami az első
két sorban kb. 2 szavas hiányt okot. Néhány helyen nehezen olvasható, hal-
vány. Hátlapján három, természetes színű viaszba nyomott, kerek pecsét tö-
redékei és továbi két rányomott pecsétre utaló vágások.

Má.: Ue. szám alatt (1916).

1353. ápr. 25. Avignon [: 1363. ápr. 25.]

[V. Orbán] pápa tudatja [I.] Lajos királlyal, hogy [IV.] Jakab mallorcai király és [I.]
Iohanna nápolyi királynő házasságot kötöttek, amelyhez az egyház hozzájárult. Egyúttal
inti [I.] Lajos, hogy Jakabot [nápolyi] királynak ismerje el. D. Avinione, VII. Kal. Maii.,
pápasága első évében. [1363.]

K.: Theiner II. 54. (97. szám).
R.: Áldásy 61. (104. szám); Kar., HH. 96–97. (210. szám).
Megj.: Mivel I. Iohanna 1363-ban kötött házasságot IV. Jakabbal, a fenti oklevél sem-

miképpen sem kelhetett 1353-ban. (Vö.: Anjou-oklt. XLVII. 194. szám.)

1353. ápr. 25. Avignon [: 1363. ápr. 25.]

[V. Orbán] pápa [I.] Lajos királynak (U). A pápa a királynak a befogadási ügyben
(in adoptionis negotio) János választott váci püspök által tolmácsolt kérését alapos meg-
fontolás után elutasítja. A pápa a királyság érdekében cselekedett így. Kéri, hogy a fenti
ügyben a püspöknek kételkedés nélkül higgyen. D. Avinione, VII. Kal. Maii, pápasága
1. évében. [1363.]
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R.: Áldásy 61. (105. szám); Kar., HH. 96–97. (211. szám).
Megj.: A fenti oklevél nem kelhetett 1353-ban, mivel 1341-1363 között Szécsényi Mi-

hály volt a váci püspök és a szövegben választottként püspökként említett De Surdis
János csak 1363-tól kezdve viselte a méltóságot.

263. 1353. ápr. 26. Villanova

[VI.] Ince pápa Bego (gen.: Begonis) [fia] Péter esztergomi kanonokonak,
jogi (in iuribus) licenciatus-nak. Nemrégiben Péter az egri egyház zempléni
főesp.-ségét, Demeter [fia] András decretorum doctor pedig az esztergomi egy-
ház kanonokságát és prebendáját bizonyos okok miatt (certis ex causis) kölcsö-
nösen Vilmos, a Cosmedin-i Szűz Mária diaconus cardinalis-a kezébe letették. A
pápa a lemondás folytán üressé vált kanonokságot Péternek adja és érvénytelen-
nek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen jogkörrel a fentiekkel ellentétesen ren-
delkezik és mindez érvényes az esztergomi egyház statutum-ai és szokásai elle-
nére, illetve annak ellenére, hogy ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel rendelke-
zik a javadalomról, v. ha a pápa előzőleg megengedte az esztergomi érseknek és
a kápt.-nak, hogy senki elfogadására sem kötelezhetőek e téren. Ha Péter nem
tud jelen lenni az esztergomi egyház statutum-ai és szokásai megőrzéséről szóló
eskün, azt távollétében procurator-a is leteheti, ő pedig akkor, amikor ott jár. Pé-
ter továbbra is tartja az Aura-i főesp.-séget (prebenda várása mellett), a boroszlói
kancellárságot (ami officium simplex), valamit kanonokságot és az egri kano-
nokságát. Pétert az esztergomi kanonokságban semmilyen olyan jog nem illeti
meg, amit a csere idején sem András, sem Péter nem élvezett. D. apud Villamno-
uam, avignoni egyházm., VI. Kal. Maii, pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121/140r–v. (Df. 289 417.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Klieman II. 22. (48. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1.

163. (260. szám).
Eml.: Veress, Olasz egyetemek 396.

264. [1353. ápr. 26. Villanova]

[VI.] Kelemen pápa meghagyja váci és az aduri püspököknek, valamint a
barjolsi (fréjusi egyházm.) egyház prépostjának, hogy Pétert az esztergomi egy-
ház kanonokságába minden joggal és tartozékkal vezessék be, abban mindenki-
vel szemben védelmezzék meg, biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a
kápt.-ban helyet, a javadalom jövedelmeiben és jogaiban részeltessék. D. ut
supra.

R.: Klieman II. 22. (48. szám).
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265. 1353. ápr. 26. Villanova

[VI.] Ince pápa Demeter [fia] Andrásnak, az egri egyház zempléni
főesp.-ének, kánonjogi doktornak (decretorum doctor). Nemrégiben András az
esztergomi egyház kanonokságát és prebendáját, Bego (gen: Begonis) [fia] Péter
jogi (in legibus) licenciatus az egri egyház zempléni főesp.-ségét bizonyos okok
miatt (certis ex causis) kölcsönösen Vilmos, a Cosmedin-i Szűz Mária-egyház
diaconus cardinalis-a kezébe letették. A pápa a letétel folytán üressé vált fő-
esp.-séget Andrásnak adja és érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen
jogkörrel a fentiekkel ellentétesen rendelkezik és ez érvényes az egri egyház
statutum-ai és szokásai ellenére, illetve annak ellenére, hogy ha valaki pápai v.
legátusi oklevéllel rendelkezik a javadalomról, v. ha a pápa előzőleg megengedte
az egri püspöknek és a kápt.-nak, hogy senki elfogadására sem kötelezhetőek e
téren. Ha András nem tud jelen lenni az egri egyház statutum-ai és szokásai
megőrzéséről szóló eskün, azt távollétében procurator-a is leteheti, ő pedig ak-
kor, amikor ott jár. András továbbra is tartja az egri és a győri egyház kanonok-
ságát és prebendáját, valamint a Romasumbata-i és Sala-i (esztergomi egyház)
egyházak [tizedének] negyedrészét. Andrást a zempléni főesp.-ségben semmi-
lyen olyan jog nem illeti meg, amit a csere idején sem András, sem Péter nem
élvezett. D. apud Villamnouam, avignoni egyházm., VI. Kal. May, pápasága el-
ső évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 127v–128r. (Df. 289 424.)
R.: Áldásy 61. (106. szám).
Eml.: Veress, Olasz egyetemek 396.

266. [1353. ápr. 26. Villanova]

[VI. Ince] pápa az esztergomi érseknek, a váci püspöknek és az avignoni
egyház sacristájának meghagyja, hogy Demeter [fia] Andrást v. procurator-át az
egri egyház zempléni főesp.-ségébe minden joggal és tartozékkal vezessék be,
abban mindenkivel szemben védelmezzék meg, biztosítsanak neki a kórusban
stallumot és a kápt.-ban helyet, a javadalom jövedelméből és jogaiból részeltes-
sék. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 128r. (Df. 289 424.)
R.: Áldásy 61. (106. szám).

267. 1353. ápr. 26. Esztergom

[I.] Lajos király (H) Marco Cornaro-nak és Marino Falier-nek, a velencei
dózse hozzá küldött követeinek. Tudtukra adja, hogy a közte és a dózse, vala-
mint Velence közössége (commune) között, Da ügyében kötendő rendezéshez
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(ordinatio) fr.-e: István Sclavonia, Crovacia és Da hercege nem akar hozzájárul-
ni. Ezért a megegyezést a király nem tudja végrehajtani, mert a terület feletti
uralmat átadta a hercegnek, ezért a követeknek ebben az ügyben őt többet keres-
ni haszontalan. Ugyanakkor megígéri, hogy Velencével nem kezd háborúságot
(guerra) addig, míg a követével (nuntius) hozzájuk küldött levéllel azt három
héttel korábban (per tres septimanas integras) be nem jelenti. D. Strigonii, 6 Kal.
Maii.

E.: —
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 438–439. (351. szám).
R.: MTT. 9 (1866.) 21–22. (38. szám).
Ford.: Makkai–Mezey 272. (173. szám).
Megj.: K. magyar nyelvű fejregesztája alapján datálva 1353-ra.

268. 1353. ápr. 27.

Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János monostor konv.-je je-
lenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, márc. 8-án kelt oklevélnek (l. 136.
szám) megfelelően Fyrunche fia Makow királyi emberrel kiküldték tanúságtevő-
jüket, Frigyes fr.-t, akik visszatérve a következőket jelentették: ápr. 25-én (2. die
fe. B. Georgii mart.) kiszálltak a [mandatum: Lubna] birtokra, a szomszédok és
határosok összehívása után és jelenlétükben bejárták azt igaz és régi határai
mentén a szükséges helyeken új határjeleket emelve és iktatták János mr.-nek,
azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, ellentmondás nélkül. D. sabb. prox. p.
pre[dict]um fe. B. Georgii mart., a. supradicto. [1353.]

Á.: I. Lajos király, 1354. febr. 22. Dl. 4336. (MKA. NRA. 509/17.)
Meg.: Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 96. szám.

269. 1353. ápr. 27.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti Pál somogyi [alispán-
nak], hogy itt átírt, márc. 30-án kelt oklevelének (l. 197. szám) megfelelően
Peteu fia Tamás m.-i emberrel kiküldték Péter fr. sacerdos-t tanúságtevőként,
akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy ápr. 20-án (sabb. prox. an.
fe. B. Georgii mart.) a m. gyűlésén (in congregatione comitatus Symigiensis)
Mihály fiait, Márton fia Benedeket a birtokrész Stephand-i Péter, fiai, felesége
és lányai v. bárki más részére történő elidegenítésétől, továbbá Pétert, fiait, fele-
ségét és lányait és mindenki mást maguknak abba való bevezettetésétől eltiltot-
ták az ország szokásának megfelelően. D. sabb. prox. p. fe. B. Georgii mart., a.
d. 1353. prenotato.



173

E.: Dl. 49 264. (Mérey cs. lt. 45.) Papír, három helyen ék alakban szakadt, ami
összesen 8 sorban okoz 2-4 szavas hiányokat. Hátlapon külzet (Vicecomiti
Symiginesi, pro filiis Stephani de Merey contra contra (!) Petrum de Ste-
phand ac filiis suis necnon aliis interius nominatis super facto quarundam
particularum terrarum seu possessionariarum portionum in Merey habite
prohibitoria.), későbbi kézzel írott latin nyelvű tartalmi összefoglaló és ter-
mészetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

R.: Borsa I., Somogy. m. lt. Évk. 1992. 26. (55. szám); Borsa I., Somogy m. lt.
Évk. 29. (1998). 7. (231. szám).

Megj.: A konv. oklevelében Mihály fiai, míg a mandatumban Mihály fia Dezső
és fiai szerepelnek.

270. 1353. ápr. 27. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően megjelent előtte 1352.
aug. 1-jén (in oct. fe. B. Iacobi ap., in a. d. 1352.) Jank-i Tamás fia Miklós mr.
nevében a váradi kápt. megbízólevelével Péter fia János és Desew ~ Deseu fia
László fiai: Jakab és Miklós ellenében bemutatta a váradi kápt. hj.-ról és birtok-
visszavételről szóló oklevelét, mely szerint: Tamás fia Miklós a királyi emberrel
és a váradi kápt. tanúságtevőjével [1352.] márc. 28-án (f. IV. prox. p. fe. Ann. B.
virg., in predict. a.) kiszállt a Karazna m.-i Kemer ~ Kemur birtokra, a szomszé-
dok és határosok összehívása után és jelenlétükben azt magának iktattatni akarta,
amikor László fiai: Miklós és Jakab a királyi embert és a kápt. tanúságtevőjét az
iktatástól és határok felállításától eltiltották. Miklós mr. procurator-a kijelentette,
hogy urának a birtokról vannak oklevelei, melyeket kész bemutatni. Bozyas-i
Imre a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház konv.-jének megbízóleve-
lével azt válaszolta, hogy Kemur ura öröklött birtoka és erről vannak oklevelei,
melyeket az országbíró által kijelölt következő időponton kész bemutatni. Az
országbíró az oklevelek bemutatását [1352.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis
arch.) tűzte ki, majd innen a felek akaratából oklevelével elhalasztotta [1353.]
febr. 13-ra (ad. oct. diei Cynerum). Ekkor Deseu fia László fia Jakab személye-
sen a maga, valamint a várad-előhegyi konv. megbízólevelével képviselt fr.-e:
Miklós nevében megjelent és Jank-i Tamás fia: Miklós nevében Péter fia János a
csanádi kápt. megbízólevelével bemutatta Lampert országbíró és csanádi c.
1320-ban (l. Anjou-oklt. V. 926. szám), valamint a váradi kápt. 1320-ban (l. An-
jou-oklt. V. 948. szám) és 1321-ben kelt (l. Anjou-oklt. VI. 32. szám) okleveleit.
Az oklevelek bemutatása után az országbíró háromszor (trinario) és még több-
ször is megkérdezte László fia Jakabot, hogy van-e más oklevele, melynek alap-
ján a Kemur birtokon lévő részt ősük: Deseu v. apjuk: László v. ők maguk visz-
szaváltották és annak birtokába jogszerűen be lettek vezetve v. sem. László fia
Jakab a maga és fr.-e nevében azt válaszolta, hogy a birtokrész visszaváltásáról
sem neki, sem fr.-ének nincs oklevele, de egyszerű szavakkal (simplicium
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verborum) azt mondta, hogy mint sajátjukba be vannak vezetve, de azt nem
mondta, hogy a birtokrész visszaváltásáról v. az abba való bevezetésről okleve-
lük lenne. Mivel a bemutatott oklevelek alapján az országbírónak úgy tűnt, hogy
Kemur birtok 240 M. fejében került Miklós atyjának: Dénes fia Tamás mr.-nek a
birtokába és őt abba Lampert országbíró meghagyása szerint a királyi ember a
váradi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében bevezette és ennek az ott lévő Desew
sem mondott ellent, továbbá pedig mivel Jakab és Miklós semmilyen, a birtok-
jogukat igazoló oklevelet nem tudtak bemutatni, ezért a vele törvényszéket ülő
bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy Desew fia László fiait: Jakabot és
Miklóst Kemur birtokrészének jogtalan elfoglalása miatt (pro indebita occupa-
tione) hatalmaskodásban (in facto potentie) elmarasztalja és minden, az ország-
ban fekvő javuknak elvesztésével bünteti (privatis omnibus bonis et proprietati-
bus ipsorum in regni Hungarie existentibus), melynek kétharmad része az or-
szágbírót illeti bírságként, egyharmad része pedig a perbeli ellenfelet. A vitatott
Kemur birtokrészt pedig Tamás fia Miklós mr.-nek ítéli, örök birtoklásra, mások
jogainak sérelme nélkül. Mivel Tamás fia Miklós a Kemur birtokrészbe be akart
menni, ezért az országbíró felkérte a váradi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevő-
jét, akinek a jelenlétében Wyzlou-i István fia Vörös (Rufus) László, a királyi
curia-ból erre a feladatra kiküldött királyi ember (homo regie maiestatis de curia
regia ad hoc specialiter transmissus) márc. 20-án (f. IV. prox. p. domin. Ramis
palmarum) kiszáll a birtokrészre, a szomszédok és határosok összehívása után és
jelenlétükben régi határai mentén bejárja azt és iktatja Miklós mr.-nek, László
fiainak ellentmondásával nem törődve, mások jogainak sérelme nélkül. Az ikta-
tás után a kápt. a királynak ápr. 7-re (ad quind. fe. Passce d.) tartozott jelentést
tenni. Ekkor Jank-i Miklós mr. nevében megjelent az országbíró színe előtt Péter
fia János a csanádi kápt. megbízólevelével és bemutatta a kápt. királynak címzett
válaszlevelét, mely szerint a kápt. az országbíró kérésének megfelelően Wyz-
lou-i István fia Vörös (Rufus) László királyi emberrel kiküldte Bálintot, a Szt.
Péter, az apostolok fejedelme-oltár rectorát (rector altarius beati Petri, principis
apostolorum), akik visszatérve azt jelentették, hogy márc. 20-án kiszálltak a
Kemer birtokrésze, azt a szomszédok és határosok, különösen László fiai: Jakab
és Miklós és Deseu fia György jelenlétében bejárták és iktatták Jank-i Miklós
mr.-nek, ellentmondás nélkül. A bemutatott oklevelek alapján az országbíró a
vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel megerősítette Jank-i Miklós mr.-t
Kemer birtokrész tulajdonában, mások jogainak sérelme nélkül. Minderről az
országbíró függő és autentikus pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad
ki. D. Bude, 20. die quind. fe. Passe d. predciti, a. eiusdem 1353.

E.: SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek ACTA AB ANNO 3/19. (Df. 251 725.)
Hártya, N iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon egykorú tárgymeg-
jelölés (Super possessionem Kemwr [....].) és későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi összefoglaló.

R.: Erdélyi Okm. III. 263. (712. szám).
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271. 1353. ápr. 28.

A Gron melletti Szt. Benedek monostor-konv.-je emlékezetül adja, hogy a
nyitrai kápt. nyílt, kötelező oklevelének megfelelően Pasar (dict.) Mihály és fiai:
László és Miklós Komárom m.-i nemesek a monostor Geeg nevű (Komárom
m.), a Wag és a Nytra között elhelyezkedő, a nemesek Zakales birtokával szom-
szédos birtoka fejében, melyet Syffrid apát és a konv. 10 évre használatra áten-
gedett, minden évben 2 M.-t (minden M.-t 10 pensa-val számolva) és négy étke-
zésre (prandium) elengendő halat adnak az apátnak és a konv.-nek a következő
időpontokon: Szt. György ünnepén egy M.-t és 2 étkezésre elegendő halat. Szt.
Mihály arkangyal őszi ünnepén egy M.-t és 2 étkezésre elegendő halat; a nyitrai
kápt. oklevelében olvasható büntetések terhe mellett. Az első évre és az első
időpontra (Szt. György ünnepe) eső 1 M.-t és 2 étkezésre elegendő halat a neme-
sek megfizették, efelől a konv. jelen oklevelével nyugtatja őket. D. die domin.
prox. p. fe. B. Georgii mart. prenoto, a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 36/1/1. (Df. 236 902.)
Papír. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és
kerek pecsét maradványai.

K.: Str. IV. 95. (64. szám).; Keglevich K., Garamszentbenedek 338. (10. szám).

272. 1353. ápr. 29. Dubica

Illés Dubycha-i preceptor és Miklós uo. való c. terrestris emlékezetül ad-
ják, hogy megjelentek előttük és Dubica m. nemesei előtt egyrészről az ott álló
Boldogságos Szűz-egyház alá tartozó Felső-Ztaynycha-i (de Superiori Ztayny-
cha sub ecclesia B. virg. ibidem existente) Mylhan fia Pál, János fia Mikech,
Izsák fiai: Ztanizlaus és Bálint, Tamás fia Iwech, Péter fia Radozlaus és Ochko-
uich fia Martinech a maguk és Felső-Ztaynycha-n birtokló rokonaik nevében,
másrészről Sándor fia Brokun c. és előbbiek elmondták, hogy a m.-ben fekvő,
őket örökség címen megillető Ztaynycha nevű birtokukat az őket jelenleg sújtó
szegénység miatt, minden tartozékával és haszonvételével együtt, a preceptor és
a c. terrestris engedélyével, valamint a szomszédok és határosok egyetértésével
eladják Brokun c.-nek és örököseinek 40 M. dénárért örök birtoklásra, maguk-
nak és örököseinek abban semmi jogot v. uralmat fenn nem tartva. Hj. a felek
elmondása alapján: a Blychyn folyó Jauorouch folyóba való beömlésénél Bro-
kun c. Közép-Zrtaynycha (mediocris) birtokának határai, Jauorouch folyó forrá-
sa (caput), völgy, a Boldogságos Szűz-egyháza felett haladó közút, Jaxa fiainak
földje, hrazt fa. Ha az eladók a birtokról szóló valamely oklevelet elrejtették,
azokat érvénytelenítik. Minderről a preceptor és a c. terrestris pecsétjükkel meg-
erősített oklevelet adnak ki. D. Dobyche, f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d.
1353.
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E.: —
K.: Alsószlavónia 43–45. (33. szám) (Batthyány cs. körmendi lt. Alm. 5. Lad. 7.

No. 202. Miscell. alapján).

273. 1353. ápr. 29.

A pécsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy a Zentkyral-i Jakab fia
János és Miklós, Sclauonia bánja közötti perben Tamás c. országbíró oklevele
értelmében a márc. 31-én (in oct. fe. Pasche d.) esedékes birtokbejárás és
-visszavétel elvégzésére Korpad-i László fia Tamás királyi emberrel kiküldték
tanúságtevőjüket: János prebendarius papot (sacerdos), a Szt. Ambrus hitval-
ló-oltár mr.-ét, aki a kápt.-ba visszatérve azt jelentette, hogy a királyi ember ré-
szére a kápt. oklevelét a végrehajtásról a bevallás és a kibocsátás végett (ad
confitendum et emanandum litteras nostras super executione ipsorum partibus
necessarias) ápr. 21-én (diem domin. an. fe. B. Georgii mart.) átadta, és a királyi
ember vállalta, hogy Jakab fia Jánossal a kápt. elé mennek, hogy az oklevelet
kiadassák, de ekkor sem Jakab fia János nem jelent meg, sem a a királyi embert
nem vezette oda, holott Miklós bán jobbágya: István fia Demeter, ura nevében
több napon keresztül várta őt. A kápt. az oklevél kiadását elhalasztotta a követ-
kező vasárnapra (usque alium domin. diem), de János arra sem ment el és a kirá-
lyi embert sem vezette oda. D. f. II. sc. in die Rogationum, a. d. 1353.

E.: Dl. 4351. (MKA. NRA. 1537/69.) Papír, ragasztott. Hátlapjára nyomott pe-
csét nyomaival.

K.: AO. VI. 60–61. (31. szám).

274. 1353. máj. 1. előtt

A veszprémi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Rendus-i András fia Miklós és elmondta, hogy a Vas m.-i, a Raba folyó mellett
fekvő összefoglalóan (uno nomine generali) Lugos-nak nevezett birtokait, me-
lyeket felmenője: Nagy (Magnus) Gergely kapott szolgálataiért [IV.] Béla ki-
rálytól (H), annak privilégiumában foglalt határok mellett; továbbá az előzőek
mellett fekvő Iwanch és Vyzaak birtokokat, melyeket ua. Nagy (Magnus) Ger-
gely fiai: Gergely és Gatal a veszprémi kápt. oklevele szerint Domonkos bán fia
Bors-tól vásároltak, tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt eladja Leansuka-i
Aykas (dict.) Miklós fiainak: Jánosnak, Miklósnak és Lászlónak 150 M. nehéz
súlyú bécsi dénárért örökös birtoklásra, magának és utódainak abban semmi jo-
got v. uralmat fenn nem tartva. Miklós a birtokokra vonatkozó okleveleket, kö-
zöttük [IV.] Béla Lugos-ról szóló privilégiumát, továbbá az Iwanch és Vyzaak
vásárlására vonatkozó kápt.-i kiadványt átadja Miklós fiainak. Az esetlegesen
visszatartott okleveleket érvénytelennek nyilvánítják. Erről a kápt. függőpecsét-
jével megerősített privilégiumot ad ki. D. János mr. lector keze által, [....] Kal.
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Maii, a. d. 1353. Amikor János a veszprémi püspök, Péter a prépost, Seb[estyén
(?) a cantor], István a custos. A.

E.: Dl 41 204. (Múz. Ta. Jankovich.) Hártya, sérült, bal alsó részén 4 sorban ék
alakú szakadás látható, e miatt a datatio hiányos. Függőpecsétre utaló vágá-
sok. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

Má.: Ue. szám alatt (1906. évi).
K.: AO. VI. 61–62. (32. szám) (1353. április havában dátummal).
Eml.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1355. aug. 8. Dl. 103 290. (Batthyány cs.,

Miscellanea NÉMETÚJVÁR 138.) (csak év megadásával).
2. Vasvári kápt., 1358. júl. 31. Dl. 41 351. (Múz. Ta. Jankovich).

Megj.: IV. Béla oklevelét említi Reg. Arp. az 517. oldalon, mint a 167. regeszta
után pótlandó bejegyzést.

275. 1353. máj. 1. Visegrád

Erzsébet királyné (H) a nádornak, a királynéi udvarbírónak, a c.-eknek,
alispánoknak, nemeseknek, bíráknak és jogszolgáltatóknak, azok hivatalviselői-
nek és helyetteseiknek tudtára adja, hogy a Saagh-i Boldogságos Szűz-monostor
prépostját, István fr.-t; magát a monostort, a konv.-t, birtokaikat, az azon élő
jobbágyokat és minden hozzájuk tartozót védelme alá vette, egyúttal kivette
minden bíró és jogszolgáltató bíráskodási hatásköre alól, ahogyan az [IV.] Béla
és [V.] István királyok (H) okleveleiben is olvasható. Ezért a fent felsoroltaknak
meghagyja, hogy a prépostot, a konv.-et, famulus-aikat, és a birtokon élő jobbá-
gyokat ne zaklassák és ne ítéljenek felettük. Ha a prépost jobbágyaival szemben
lesz valakinek peres ügye, azt a prépost jelenléte előtt kell elintézni. Ha a prépost
az ügy megítélésében hanyag lesz, akkor a jobbágyot a királynéi udvarbíró v. a
királyné által delegált bíró színe elé kell idézni, aki igazságot fog szolgáltatni. D.
in Wissegrad, in vig. Asc. d., a. eiusdem 1353.

E.: —
K.: F. IX/2. 241–242. (117. szám).
Megj.: 1. K. szerint Miklós nádor 1359-es átiratából.

2. IV. Béla említett oklevele valószínűleg: 1268. (Reg. Arp. 1596.
szám), V. István király említett oklevele: 1270. (Reg. Arp. 2006. szám).

276. 1353. máj. 1.

A budai kápt. 1353. máj. 1-jén kelt oklevelében (in oct. fe. B. Georgii.
mart., a. d. 1353.) átírja [I.] Lajos király 1352. nov. 5-én, Budán (Bude, f. II.
prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1352.) kelt oklevelét és annak megfelelően Pachontha
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Domonkos karpapot, akik a kápt.-
hoz visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: 1352. nov. 11-én (in
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fe. B. Martini conf. in prescripto a. d. 1352.) a Hont m.-i Zazd birtokra kiszállva,
ami a korábban az örökös nélkül elhunyt Gehmeny fia László gyógyszerész
(apothecarius) birtoka volt és jelenleg a király adományozási jogköréhez tarto-
zik, azt Zerechen (dict.) Jakab mr.-nek iktatták ellentmondás nélkül.

Tá.: 1. I. Lajos király, 1358. febr. 26. > I. Lajos király, 1364. jan. 31. > Héder-
vári Lőrinc nádor, 1444. okt. 3. Dl. 69 467. (Kubinyi cs. lt. 293 és 296.)
2. I. Lajos király, 1358. febr. 26. > I. Lajos király, 1364. jan. 31. > Héder-
vári Lőrinc nádor, 1444. okt. 3. KML Palásthy cs. lt. 3226 és 15. 36. 339.
(Df. 282 009.) (Tá. 1. 18. sz.-i Má.-a.)

R.: Tóth K., Palásthy cs. 90. (67. szám).
Megj.: 1. Tá 1.-ben az oklevél datatiója csak sejthető, mivel a hártya kopott. Tá.

2.-ben a másoló a datatatiót hiányosnak jelölte. R. csak éves dátumot
tüntet fel. Jelen regeszta datatiója a MNL. OL. adatbázisa alapján ké-
szült.
2. I. Lajos király 1352. nov. 5-én kelt oklevelének regesztáját l. Tóth K.,
Palásthy 90. (66. szám.)

277. 1353. máj. 1.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Chithnuk-i Benedek fia
Kun (dict.) Miklós fia Akus személyesen a maga nevében, valamint fr.-ei:
Mikós, Domonkos, György és László nevében a színük előtt tiltakozva elmond-
ta, hogy rokonaik, Bubek (dict.) Domonkos fiai: István, György, Miklós és Do-
monkos mr., a Strigonium-i Szt. Tamás mártír-egyház prépostja a Berekyo folyó
melletti Wasad és Kazad nevű birtokaikat tudomásuk szerint Omaria-i és
Gyapol-i Lukács fia István c.-nek és fiainak átadták cserébe azok Kemey és Ar-
nold nevű birtokaikért, tudtuk és engedélyük nélkül. Azonban Wasad és Kazad
birtokok az ország szokásainak megfelően őket is csakúgy megilletik, mint Be-
bek (dict.) Domonkos fiait. Ezért eltiltják Domonkos fiait attól, hogy a nevezett
birtokokon lévő részeiket a sajátjaikkal együtt bármilyen címen elidegenítsék,
Lukács fia István c.-t és fiait pedig azok megszerzésétől az Arnold birtokon lévő
kápt.-i jog sérelme nélkül. Ha Domonkos fiai cserét szeretnének, akkor azt velük
együtt kell megtenniük. D. in oct. fe. S. Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4478. (MKA. NRA. 1716/8). Papír. Hátlapján más középkori kéz által
írott, latin nyelvű tárgymegjelölés (Prohibitoria super Kemey, Arnold etc.),
későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és természetes szí-
nű, kerek pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 62–63. (33. szám).
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278. 1353. máj. 1.

Az esztergomi egyház kápt.-ja [.....] Zólyom m.-i Arwa-i nemes kérésére
átírja és megerősíti [IV.] László király, 1272-ben kelt, kettős függőpecsétje alatt
kiállított oklevelét. D. in oct. fe. B. Georgii [mart., a. d.] 1353.

E.: Dl. 37 357. (Ajándék útján bekerült vegyes provenienciájú iratok. REVICZ-
KY.) Hártya, több helyen elmosódott, nehezen v. nem olvasható. O iniciálé.
Vörös-ezüst sodraton függő, természetes színű, kerek pecsét, világosabb fé-
szekben.

Megj.: IV. László 1272-ben kelt oklevelét l. Reg. Arp. 2319. szám.

279. 1353. máj. 1.

Az esztergomi kápt. 1353. máj. 1-jén kelt (in oct. fe. B. Georgii mart., a.
d. 1353.) oklevele szerint: a kápt. színe előtt egyrészről Rechke-i Tamás fia Be-
nedek, Mihály váci püspök procurator-a ura nevében és másrészről Lossoncz-i
István bán fia Dénes úgy egyeztek meg Herman, a püspök jobbágyának halála
ügyében, hogy István bán fia Dénes a Rethysaag birtokon lévő egykerekű mal-
mot (molendinum unius rote), melyet a meggyilkolt Herman épített, átadja fr.-ei-
nek: Hendwl-nak és Mihálynak, a püspök Zantho-i jobbágyainak.

Tá.: 1. Pálóci László országbíró, 1451. márc. 6. Esztergomi kápt. mlt. 70/1/7 és
70/1/17. (Df. 238 284.)
2. Pálóci László, országbíró, 1454. jún. 9. Váci püspöki és kápt. lt. Okle-
velek és iratok. 6. (Df. 280 246.)

K.: Str. IV. 96. (65. szám).

280. 1353. máj. 1.

A Kw-i egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Theutos mr.,
királyi ajtónállómr. érdekében kiadott, a Bodrog m.-i Thoty birtokról szóló, a
kápt. sekrestyéjében (sacristia seu conservatorium) őrzött privilégium keresésé-
ről írott, ápr. 14-én kelt és itt átírt oklevelének (l. 231. szám) megfelelően a sek-
restyéből előkeresték a saját, 1334-ben kelt privilégiumukat (in a. d. 1334.) és
jelen oklevelükben átírták. Amikor János a prépost, Péter a lector, Miklós a
cantor, János a custos. D. in fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 77 054. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/379.) Hártya. Hátlapján természetes
színű, kerek pecsét töredékei.

Tá.: a 408. számú oklevélben.
K.: Z. II. 510–512. (383. szám); Z. II. 523–532. (395. szám) (Tá.-ban).
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281. 1353. máj. 1.

A szepesi Szt. Márton-egyház kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy
itt átírt, 1353. márc. 13-án kelt oklevelének (l. 148. szám) megfelelően Péter fia
András királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Jakab custos-t, akik vissza-
térve egybehangzóan a következőket jelentették: ápr. 24-én (in fe. S. Georgii
mart.) kiszálltak az erdőbe, ott a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének, az erdő
összehívott szomszédainak és határosainak jelenlétében azt bejárta, más birto-
koktól elválasztotta és iktatta (Á. 1.:) Vynchlo (Á. 2.: Vinchlo)-nak azzal a jog-
gal, amivel hozzá tartozik, ellentmondás nélkül. Az erdő határai: Sulyn folyó
beömlése a Paprad folyóba, Paprad folyó, Nard hegy, a hegy csúcsa, újonnan
állított határjel, hegyek, dombok és völgyek, Paulowerauore hegy csúcsa, határ-
jel, régi ösvény (semita), amelyet közönségesen (communiter) Kralowastara-
puth-nak mondanak; határjel, hegytető (planitia verticis montis), határjel, forrás,
magasabb (altior) hegycsúcs, határjel, határjel, kisebb hegyek, völgyek, dombol-
dal, Paprad folyó. D. in oct. dict. S. Georgii mart., a. d. prenotato. [1353.]

Á.: 1. I. Lajos király, 1354. márc. 2. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. MET
SCEP 3/2/3. (Df 262 672.)
2. Á. 1. > I. Lajos király, 1359. aug. 27. SNA. Szepesi kápt. hh. lt.: Okleve-
lek INTR SCEP. 5. 8. 36. A. (Df. 262 917.)

Má.: GYMSML. Soproni Lt. Kollár cs. lt. 5171. (Df. 264 799.) (18. sz.-i.)
Megj.: I. Lajos 1354. márc. 2-án kelt átíró oklevelét l. Anjou-oklt. XXXVIII.

109. szám.

282. 1353. máj. 1.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Weed-i
Mykov fia Leukus fia Bertalan a maga, valamint fr. uterinus-ai: János és másik
János nevében és tiltakozott, hogy Olazy-i Péter fia Marouch (~ hátlap: Maroch)
fr. patruelis-eivel tudtuk nélkül a Weed és Olazy, továbbá Vylak, Fanchuka és
Mariamagdalena birtokok között határokat állítottak a saját akaratuk szerint és
erről a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jével előredátu-
mozott (datam earundem anticipandi) oklevelet adatattak ki és az új határokkal a
panaszosok birtokából egy nagy részt maguknak elfoglaltak. D. in oct. fe. B.
Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 38 164. (Ujhelyi cs. lt.) Papír. Hátlapon külzet (Pro Bartholomeo
Iohanne et altero Iohanne filiis Leukus de Weed contra Maroch filium Petri
de Olazy et fratres eiusdem patrueles super facto metarum possessionum int-
ranominatarum protestationalis.) és természetes színű, mandorla alakú záró-
pecsét töredékei. A Fk.-en látszik egy utólag hozzáillesztett papírszeleten lé-
vő vörös színű, kis méretű pecsét nyoma is.
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K.: Doc. Trans. C. X. 208–209. (188. szám) (román ford. is).
R.: Horvát I. 36. (24. szám); F. IX/2. 301. (146. szám).

283. 1353. máj. 1.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Kamun-i Miklós fia
Lászlónak 5 M.-t részben dénárokban (minden M.-t 10 pensa-val számolva),
részben pedig ingóságokban (partim vero in estimatione condigna rerum mobi-
lium) kellett fizetnie a kápt. korábbi kötelezvénye értelmében Peth-i István fia
Miklósnak két, abban az oklevélben meghatározott időpontban a kápt. előtt.
Wossyan-i Ogmand fiai: Irnusd és János megjelentek a kápt. előtt és a fenti 5
M.-t Miklós fia László nevében a szintén személyesen megjelent István fia Mik-
lósnak megfizették. Miklós pedig ezzel kapcsolatban nyugtatja Lászlót. D. in
oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.

E.: GYMSML. Soproni Lt., Káldy cs. lt. 5034. (Df. 281 374.). Hártya, hátlapján
természtes színű, kerek pecsét töredékeivel.

284. 1353. máj. 1. Buda

Rauaz (dict.) István erdélyi alvajda emlékezetül adja, hogy Konth Miklós
erdélyi vajda perhalasztó oklevelének megfelelően megjelent bírói színe előtt
egyrészről Chahul-i Péter fia János, másrészről Zoruad (hátlap: Zorwad)-i Lász-
ló fia László és előbbi elmondta, hogy László fia László [1352.] júl. 30-án (f. II.
prox. p. fe. S. Iacobi ap., cuius iam revolutio annualis preterisset) a Külső Zonuk
m.-i (in comitatu de Zenuk exteriori) Kene birtokára tört hatalmaskodva, jobbá-
gyainak gabonáját learattatta és kocsin Zoruad nevű birtokára vitette. László azt
válaszolta, hogy mindebben ártatlan, János viszont csak László bűnösségét han-
goztatta és bemutatta a váradi kápt. 1352-ben kelt (in a. d. 1352.) vizsgálati ok-
levelét. Mivel János csak a váradi kápt. oklevelét mutatta be, ezért az alvajda
Konth Miklós vajda nevében az ország báróival úgy határozott, hogy János tar-
tozik tanúkkal igazolni állításait a kápolnaispán és királyi titkos kancellár színe
előtt, Budán, máj. 21-én (f. III. p. fe. S. Trinitatis), az ország szokásának megfe-
lelően és a kápolnaispán pedig máj. 23-ra (ad f. V. p. predict. fe. S. Trinitatis)
tartozik a vajdának v. az alvajdának jelentést tenni, ha a felek a közbeeső időben
nem tudnak megegyezni. D. Bude, in oct. fe. S. Georgii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 205. (Múz. Ta. 1910/55.) Papír. Hátlapján külzet (Memorialis pro
Iohanne filio Petri de Chahul contra Ladislaum filium Ladislai de Zorwad
super probatione testium per eundem Iohannem feria tertia post festum
Sancte Trinitatis proxime ventura adducendorum coram comite capelle regii
fienda et feria quinta similiter post eundem festum Sancte Trinitatis proxime
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venturum ad iudicem reportatoria.), természetes színű zárópecsét maradvá-
nya és egy másik természetes színű pecsétfő nyoma.

Tá.: a 373. számú oklevélben.
Má.: E. jelzete alatt (19–20. sz.-i).
R.: Erdélyi Okm. III. 264. (713. szám).

285. 1353. máj. 2. Buda

[I.] Lajos király 1353. máj. 2-án (in fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.), Budán
kelt oklevele szerint Veszprém m. lakosai és a kereskedők, akik árujukkal a
Vasarhel birtokon, csütörtökönként (f. V.) tartott piacra (forum) mennek, az ott
régtől fogva szokásosan fizetett tributum meg nem fizetésével súlyos károkat
okoznak a [Turnua-i Szt. Lampert kolostornak], ezért az uralkodó felszólít min-
denkit a tributum megfizetésére.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1356–1367 között. Dl. 2312. (MKA., Acta eccl.
ordinum et monialium POSON 25/2.)

Megj.: A nádor oklevele csonka, datatio-ja hiányzik.

286. 1353. máj. 2.

A veszprémi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének
megfelelően a Beche-i Péter fia Máté és Segeuar-i Leurenthe fia Tamás fiai:
Miklós és János mr. között, a Veszprém m.-i Beche birtokon fekvő vitatott föld
ügyében, máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) leteendő eskü meghallgatására
kiküldték Wencezlaus mr. kanonokot és Demetert, a Szt. Péter apostol-oltárának
rector-át, akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: Tamás fiai
16 nemes eskütársukkal, szomszédokkal és másokkal, arra nézve, hogy Beche
birtokon lévő vitatott föld mindig is örökségi jogon tartozott őseikhez, a szokott
módon: földet kezükben tartva és fejük fölé emelve (de terre eadem litigiose ad
manus ipsorum accipientes extensoque brachio manus supra caput erexissent et
elevassent, non tamen verticem capitis manibus de eadem terra plenis tangentes)
letették az esküt. D. f. V. prox. oct. fe. B. Georgii mart. predicti, a. d. 1353.

Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta., Horvát István.)

287. 1353. máj. 3.

A váci kápt. 1353. máj. 3-án (kelt oklevele a [...] Zunyogh (dict.) László
és [......] Tamás között, Erzsébet asszony ([.....]-i Benedek özvegye) leány-
negyedének ügyében. Az oklevelet a kápt. függőpecsétjével erősítették meg. [D.]
f. VI. prox. p. fe. Ass. d., a. d. 1353.
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E.: Dl. 75 365. (Patay cs. lt. 14/1.) Hártya, foltos. Függőpecsétre utaló vágások.
Megj.: Az oklevél nagyrészt olvashatatlan. A szövegben szóba kerül László

csázmai prépost és kápolnaispán egy oklevele, a Kyskutasou birtok, to-
vábbá egy feltehetően ezen a birtokon lévő papi curia és telek (curia et
sessio sacerdotalis). A méltóságsorból László csongrádi főesp. neve ol-
vasható.

288. 1353. máj. 4. Buda

[I.] Lajos király (H) tudtul adja, hogy udvari familiaris-ai: Prunner (dict.)
Wel és Jenslinus ~ Jemslinus kérésére a következő kegyben részesíti őket: nővé-
reik a Sumugy nevű birtokokban, melyet az uralkodóval cseréltek (per modum
concambii), amíg jobbra v. másra nem cseréli azt a király, leánynegyedet sem
bíróságon, sem peren kívül nem kaphatnak, sem pedig a Prunnereket nem perel-
hetik a leánynegyed miatt. Ezért az uralkodó a nádornak, az országbírónak és az
ország más egyházi és világi jogszolgáltatóinak meghagyja, hogy a birtokból
kiadandó leánynegyed ügyében az újabb birtokcseréig ne hozzanak ítéletet. D.
Bude, 2. die fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1353.

E.: — Fk.: Dl. 83 269. (Bárczay cs. 2/47/29.) Hátlapján rányomott pecsét töre-
déke és későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló. Hátlapon,
pecsét fölött elhalványulva: Relatio episcopi Zagrabiensis.

289. 1353. máj. 4.

Az egri kápt. jelenti [I.] Lajos királynak, hogy [1353.] ápr. 21-én kelt le-
velében (l. 256. szám) foglaltak szerint az abban írott vizsgálat elvégzésére a ki-
rályi emberrel kiküldték Lukács karpapot. D. sabb. prox. p. oct. B. Georgii mart.,
a. d. supradicto. [1353.]

E.: Dl. 64 040. (Kapy cs. lt. 35.). Papír, restaurált, több helyen olvashatatlan.
Hátlapon természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az oklevélből a következő töredék-információk (személy- és intézmény-
nevek) nyerhetőek még ki: szepesi kápt., Anda fia Jakab, Thot (dict.)
Berwen-i Miklós, Egyed fia Demeter, Synka-i [......]. Az oklevél tartalmába
azonban ezek a nevek nem illeszthetőek be egyértelműen.

290. 1353. máj. 4.

A pécsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy az egyrészről Miklós fiai:
István és László mr.-ek, Pál fiai: Mihály és Benedek, Márton Baranya-i főesp. és
pécsi kanonok, Márton bán fia Imre fiai: György, Miklós, Lőrinc és János,
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Logrethius fia István, Phile fia Lőrinc fia Lőrinc, ua. Phile fia Péter fia István,
Szt. Salvator-i (de S. Salvatore) István fia Simon és másrészről Berzethe (dict.)
Miklós mr. közötti, Miklós mr. Monustur nevű birtoka és a többiek birtokai kö-
zött lévő határok ügyében kiadott egyeztető oklevelük értelmében Miklós fiai,
Pál fiai és Imre mr. fiai Zenthelye és Hegfalu birtokainak határait a kápt. egyez-
séglevelének keltétől, 1353. márc. 5-től (a f. III. prox. p. domin. Letare, a. in pre-
senti) ápr. 25-ig (2. diem fe. B. Georgii mart.); Lőrinc fia Lőrinc és Péter fia Ist-
ván Hassagh birtok határait és Simon mr. Cheregh birtok határait ápr. 26-ig (3.
diem fe. predict. B. Georgii mart.), melyek azokat Monustur birtoktól és tartozé-
kaitól elválasztják, kikutatják (sciscitari et experiri), majd megmutatják a királyi
és a kápt.-i ember jelenlétében Monustur birtok hj.-a idején és beleegyeznek,
hogy Miklós mr. a megfelelő helyeken a határjeleket felállítsa. Továbbá Logre-
tius fia István mr. ápr. 25-én (2. die fe. B. Georgii mart.) [....]falua és Wecherk-
falua nevű birtokainak Monostur birtokkal szemszédos határain 10-ed magával,
nemes eskütársakkal leteszi a földesküt a határokra. A feleknek patvarkodás ter-
he mellett a kápt. korábbi oklevelében foglaltak szerint kellett cselekedniük. A
kápt. a felek kérésére kiküldte Vörös (Rufus) István mr. kanonokot (a nemesek
részére) és Imre mr.-t, a pécsi várbeli (de castro Quinqueecclesiensi) Keresztelő
Szt. János-egyház kanonokját, a Szt. Gergely pápa-oltár mr.-ét (Miklós mr. ré-
szére), hogy a királyi emberekkel együtt jelen legyenek a hj.-kor, akik visszatér-
ve azt jelentették, hogy ápr. 26-án (3. die fe. B. Georgii mart.) kiszálltak Monus-
tur és a Lőrinc fia Lőrincet és Phile fia Péter fia Istvánt osztatlanul megillető
Hassagh birtokokra és azokat Lőrinc és István a következőképpen határolták el:
Szt. Salvator-i Simon mr. Cheregh nevű birtokának sarokhatára (angularis meta),
mely köré egy határjelet emeletek; határjel; másik határjel; másik határjel; Mik-
lós mr. által telepített erdő szélén határjel; Lőrinc és István innentől egy szekér-
rel járható utat akartak a sűrűben vágni, ezért egy határjelet a fára emeltek (ad
arborem cumulassent); négy fára emelt határjel; határjel; még egy fára emelt ha-
tárjel; határjel abban a völgyben, ahol a Hassagh víz folyik. Az utolsó határjelnél
Lőrinc és István mr.-ek esküt tettek arra, hogy a határok valódiak. A kápt.-i ki-
küldöttek elmondása szerint azonban a sarokhatár kivételével sehol nem találtak
határjelet, az erdőben lévő határjelek Lőrinc és István részén vannak, de az irtás
Miklós mr. részén van. A hj.-nál Miklós mr. fia Péter a maga és fr.-ei: János,
Miklós és István; továbbá Mátyás fr., a Szentlélek-monostor apátja Lőrinc és
István mr.-eket a határok állításától eltiltotta. Maga Miklós mr. nem tiltakozott,
Lőrinc és István pedig a tiltakozástól nem zavartatva magukat a határokat felállí-
tották, de a kápt. egyeztető oklevele szerint az általuk kikutatott és megmutatott
határokat nem nekik, hanem Miklós mr.-nek kellett volna felállítania. D. sabb.
prox. p. fe. Asc. d., e. eiusdem 1353.

E.: Dl. 4353. (MKA. NRA. 1509/17.) Hártya, hátlapján természetes színű,
mandorla alakú pecsét töredékei. Hátlapon 15. sz.-i írással: Metales inter
possessiones Monostor et Hassag.
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K.: AO. VI. 66–69. (35. szám).

291. 1353. máj. 4.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy korábbi nyílt, kötelező és
perhalasztó oklevelének megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.)
Demeter váradi püspök emberével ki kellett küldeniük tanúságtevőjüket Hothaz
birtokra, az erdő és a használati földek (terra usualis) Dousa volt nádor fiai: Ja-
kab és Pál mr.-ek, valamint Doby-i Lőrinc fia István mr. és Gyozegh-i Miklós
fia Konrád mr. közötti felosztásának és Lőrinc fia István eskütételének meg-
szemléléséhez. A kápt. Gál püspöki emberrel kiküldte László Bekes-i főesp.-t
(Jakab és Pál részére), valamint Gergely presbitert, a kisebbik Mária-egyház ka-
nonokját (canonicus minoris ecclesie S. Maria) (István és Konrád mr.-ek részé-
re). Jakab mr. a maga nevében, valamint fr.-e: Pál képviseletében egyrészről,
másrészről Konrád személyesen és Lőrinc fia István mr. nevében serviens-e és
procurator-a: András fia Demeter az egri kápt. megbízólevelével, valamint a
kápt. tanúságtevői és a püspök embere visszatérve a kápt.-ba egybehangzóan a
következőket jelentették: máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) kiszállva Hot-
haz birtokra, Jakab és Pál mr.-ek elengedték István mr.-nek az esküt és az erdő
negyedrészét (Dé felől) hosszában kötéllel megmérve (fune mensurando) Ist-
vánnak és Konrádnak hagyták, Duruglesy birtokhoz csatolva. Az erdő kéthar-
mad részét István és Konrád hosszában kötéllel két részre osztották, melyet a
következő határ választ el: berch-en egy újonan állított földjel, az erdő szélén (in
latere) másik földjel, tölgyfáig 13 földjel, földjellel körbevett tölgyfa és mellette
másik földjel, melyekből a Dé-i István és Konrád Hothaz-on lévő birtokrészét,
az É-i Dousa fiainak Hothaz birtokon lévő részét választja el. A Hothaz-ról Par-
lag faluba vezető úton két határjel, négy újonan állított határjel (közülük az utol-
só az erdő szélén), két földjel (Duruglesy birtoké Dé-ről és Hothaz birtokoké
É-ról), mezei földön öt helyen 10 földjel, melyek közül az öt Dé-i Duruglesy, az
öt É-i Hothaz birtokhoz tartozik. Három régi határjel (a Dé-i Duruglesy birtok-
hoz, a Ny-i István és Konrád Demeter nevű birtokához, az É-i Hothaz birtokhoz
tartoznak), mellettük új határjeleket emeltek. Az osztály után István és Konrád
az erdő kétharmad részének É-i felét Jakab mr.-nek és Pálnak adták, ők válasz-
tották maguknak, míg a Dé-i felét István és Konrád Duruglesy birtokához csatol-
ták. A Hothaz birtokhoz tartozó használati földek és Bygeth föld osztályát a fe-
lek [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. et ad alium annum prox. ven-
turum) halasztották el, a kápt. korábbi oklevelében fennálló feltételek mellett.
Minderről a kápt. függőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. 4. die
oct. B. Georgii mart. predict., a. d. 1353. Amikor Fülöp a prépost, Benedek a
lector, László a cantor, Gergely a custos.

E.: Dl. 4352. (MKA. NRA. 1509/16.) Hártya, hiányzó C iniciálé. Hátlapján egy-
korú kézzel írott tárgymegjelölés (Super Hothaz.), függőpecsétje kiszakadt.
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K.: AO. VI. 63–66. (34. szám); Doc. Trans. C. X. 209–211. (189. szám).

1353. máj. 4. [: 1355. máj. 5.]

Miklós mr. esztergomi és csanádi kanonok, Tamás csanádi püspök lelkiekben
általános helynöke (vicarius generalis) emlékezetül adja, hogy Jakab lánya, Katalin asz-
szony [1355.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) tartozott megjelenni Churcha-i
Jakab fia Miklós, valamint fiai: János és Máté ellenében előtte. A terminuson Miklós és
fiai személyesen megjelentek, az asszony helyett pedig fia: István ment el és anyja nevé-
ben elmondta, hogy kéri anyja leánynegyedét abból a birtokból, melyet Miklós és fiai
tartanak a kezükben. Miklós mr. a felek kérésére a pert elhalasztja [1355.] júl. 1-jére (ad
oct. fe. B. Iohannis Bapt.). D. 4. die termini prenot., a. d. 1355.

E.: Dl. 51 667. (Kállay cs. lt. 1300/1085.)
K.: AO. VI. 311. (197. szám).
R.: Kállay II. 27. (1146. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (135. szám) (1353-as

dátummal).

292. 1353. máj. 5.

A veszprémi kápt. 1353. máj. 5-én (in domin. Iudica ∋ : Exaudi p. fe. Asc.
S.) kelt, Geletus fia Miklós nádornak (H) [!] címzett válaszlevele szerint a két fél
részére kiküldött és az oklevélben megnevezett nádori emberek és a kápt. tanú-
ságtevői a felek megbízottainak jelenlétében kiszálltak Adba szigetre (insula) és
azt a [IV.] Béla király privilégiumában – melyet Balázs, győri kanonok és a
kápt. procurator-a a helyszínen bemutatott – foglalt határoknak megfelelően be-
járták. Hj.: Duna (Danubius) folyó partján kezdődik a szigetet kettéosztó határ,
ahol a győri kápt. részére korábban már határjelet emeltek. Körtefa törzse
(stirps), ami a régiségtől elkorhadt és ágak sarjadtak a gyökeréről, itt az első be-
járásnál egy határjelet emeltek. Régi mellett emelt új határjel. Völgyben folyóvíz
mellett egy régi határjelet találtak, ami körül új határjelet emeltek. Adba falu
régi helye (locum, ubi prius eadem villa Abda situata extitisset), itt a volt falu
közepén egy körtefa. Duna partja. A hj. után a kápt. tagjai 30 eskütársukkal az
ország szokása szerint övüket megoldva letették a földesküt egy határjelnél arról,
hogy a [IV.] Béla király oklevele alapján bejárt határok Abda sziget felét különí-
tik el, ami a győri kápt. tulajdona.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. nov. 12. BFL. Konv.-i lt. Capsarium 756. és /A.
(Df. 207 569.)

Má.: Ue. jelzet alatt. (19. sz.-i.)
K: P. III. 451–452. (14. szám) (Tá. részeként).
Meg.: Az írnok valószínűleg hibát vétett a veszprémi kápt. fenti oklevelének

átírásakor és dominica Exaudi helyett a szövegben dominica Iudicát írt.
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293. 1353. máj. 6. Gorai johannita rendház

Baudonus Cornuti fr., a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Mo.-i és
szlavóniai (Sclauonia) perjele és Dubica örökös c.-e emlékezetül adja, hogy fi-
gyelembe véve Wagath (dict.) Balázs hűségét és hűséges szolgálatait, melyeket a
perjelnek és a kolostornak eddig tett és a jövőben is tenni fog, a vele lévő
procerek tanácsával és egyetértésével úgy döntött, hogy a Cuppa mellett, a ke-
resztesek Gora-i tartozékain (in pertineniis Gora cruciferoum) fekvő Szentmi-
hály (S. Michael) nevű birtokot minden bevételével és tartozékával együtt – tud-
niillik a bor, búza, rozs, árpa, zab, méhek, bárányok, méhviasz, disznók és más
tizedköteles javak felét – Balázsnak és örököseinek adja örök birtoklsára. Ha a
szomszédok közül valaki a birtokon szőlőt szerez v. disznait az erdőben makkol-
tatja, akkor a bornak és a disznóknak a bevétele (proventus) Balázsé és örököse-
ié legyen. Balázs évente egyszer a perjelnek v. Gora-i preceptor-ának descen-
sus-sal tartozik. Az erőszak, vérontás, gyújtogatás és tolvajlás bírságának két-
harmad része a perjelt és házát illeti, egyharmad része pedig Balázst és örököse-
it. Amíg Balázs és utódai hűségesek maradnak, az adomány is érvényben marad.
Balázs v. örökösei egy lóval tartoznak szolgálni. Hj.: Cuppa víz régi portus-a,
Cuppa, Zthankowzdenach kút, hegyen wlgariter cer nevű fánál földjel, prithizka,
kútnál wlgariter bwkwa-nak nevezett fa, Hochna víz, Precopa víz, hegyen hrazth
nevű fa. Chremosnya víz caput-ja, Hochna víz, Malahochnicza víz, Wezewipo-
thok víz, ösvény, közúton 4 határjel (Krawarzka-i, Lethnowanicz-i, Hrusewcz-i
és a szentmihályi). Wlgariter bukwa nevű fa, a Hrazthouicha-ra vezető közút,
régi közút, Selchenipothok víz, ztharomozthisthye, út, Cuppa-n a régi portus.
Minderről perjelségében (prioratus) használt új pecsétjével megerősített privilé-
giumot ad ki. D. in domo nostra in Gora, die 6. Maii, a. d. 1353.

E.: ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy, D-10012a. Hártya, egyszerű N inici-
álé. Függőpecsétre utaló sodrat látszik. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tárgymegjelölés. (Donatio Vagatonich prioratus Aurane super pos-
sessione Miholia 1353.)

Á.: Grabarya-i Bertalan vránai perjel, dubicai örökös c., 1506. máj. 3. (ÖStA.
HHStA. Familienarchiv Erdődy, D-1075a., 28-7-1.)

K.: Alsószlavónia 45–47. (34. szám) (Á. alapján).
R.: Iványi 11/2 139.
Megj.: Az átíró oklevelet lásd: Alsószlavónia 269–270. (163. szám).

294. 1353. máj. 6. gorai johannita rendház

Baudonus Cornuti fr., a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Mo.-i és
szlavóniai (Sclauonia) perjele és Dubica örökös c.-e tudtul adja, hogy a vele levő
procer-ek tanácsával és egyetértésével úgy döntött, hogy a neki és rendházának
[oklevél más részéből: Vagach (dict.)] Balázs által eddig teljesített és ezután tel-
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jesítendő szolgálatokért a Culpa ~ Colpa melletti Szentmihály (S. Michael) bir-
tokát minden jogával és tartozékaival különleges kegyből Balázsnak és örököse-
inek adja birtoklásra és jobbításra (meliorandum). A föld határai: Culpa régi por-
tus-a, Culpa; kút, hegyen wlgariter cer nevű fánál határjel, völgy, pritizka, kútnál
wlgariter bwken nevű fa, Hothna víz, Precopa víz, hegynél harazt nevű fa, Chre-
mosna víz caput-ja, Hothna víz, Mala Hothnycha víz, Wezeui potok víz, ösvény,
közút, ahol 3 határjel van és egy wlgariter bukeu nevű fa, a Hraztouica-ra menő
közút, régi közút, Scelcheni potok víznél egy staromostisthe, út, Colpa régi por-
tus-a. Balázs és fiai a birtokból teljes tizedet, a marturina kétharmadát és évente
egyszer descensus-t adjanak a perjelnek v. a Gora-i preceptor-nak. Az erőszak,
vérontás és gyújtogatás utáni bírságok kétharmad része a perjelnek és rendházá-
nak jár, egyharmada Balázsnak és fiainak. Ezen adomány addig marad érvény-
ben, amíg Balázs és fiai a perjelhez és rendházához hűek lesznek. Minderről per-
jelségében (prioratus) használt új pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki.
D. in domo nostra in Gora, die 6. Maii, a. D. 1353.

Á.: Ismeretlen kiadó, 1353 után. ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy, D-177.
(80-3-1.)

Megj.: Az átíró oklevél hiányos, sem a kiadót, sem a dátumot nem tartalmazza.
Kivonata szerint megjelent a kiadó színe előtt Vagath (dict.) Balázs és
bemutatta a zágrábi kápt. privilégiumát, annak átírását kérve, melynek a
kiadó eleget is tett, tekintetbe véve Balázs neki és a rendháznak teljesí-
tett szolgálatait. Az előző számban található oklevél alapján valószínű-
síthető, hogy az abban szereplő Vagach (dict.) Balázs azonos az átírt ok-
levélben szereplő Balázzsal. Az adományos és a jelen oklevelet bemuta-
tó személy azonossága, valamint a kézírás alapján valószínű, hogy az át-
írást egy későbbi johannita perjel készítette, még a XIV. század második
felében. A eredeti oklevélen szövetzsákba varrt függőpecsét és sodrata
látszik.

295. 1353. máj. 6.

Az Alba-i Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek konv.-je az
előttük megjelent Chethe-i Bernold fia András besenyő (Bissenus) kérésére au-
tentikus pecsétjével megerősített oklevelében átírja a saját, 1339. okt. 6-án kelt,
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 609. szám). D. II. Non. Maii, a. d. 1353.
Amikor Cornutus Baudunus fr. a Mo.-i (H) és szlavóniai (Sclauonia) perjel, Do-
nat fr. a preceptor, Péter az Alba-i perjel, János a custos.

E.: Dl. 3261. (MKA. NRA. 1508/28.) Hártya. C iniciálé. Vörös-zöld sodraton
függő természetes színű, kerek pecsétjének képe kikopott.

K.: Károly, Fehér vm. IV. 495–496. (49. szám); Hunyadi, Hospitallers 316. (39.
szám).
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296. 1353. máj. 6.

A győri egyház kápt.-ja az előtte megjelent Buzyn-i Sebus mr. fia János
mr. kérésére pecsétjével megerősített oklevelében átírja [II.] András király
1216-ban kelt privilégiumát. D. f. II. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1353. Ami-
kor Bereck a prépost, László a lector, György a cantor, Imre a custos.

E.: 1. Dl. 77. (MKA. NRA. 358/27.) Hártya. N iniciálé. Zöld sodraton függő,
természetes színű, ép, kerek pecsét. Hátlapján más középkori kézzel:
Donatio possessionis Cheterthekhel.
2. Ue. szám alatt. Hártya. N iniciálé. Vörös-fehér sodraton függő, termé-
szetes színű, ép, kerek pecsét. Hátlapján más középkori kézzel: Donatio
possessionis Chetherthekhel.

Megj.: II. András király oklevelét l. Reg. Arp. 305. szám.

297. 1353. máj. 6.

A győri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás c.
országbíró kérésének megfelelően Sebus fia János mr. és fr.-ei: Miklós és
György hegyeken túl fekvő (ultra montana existens) Chuturtukhel birtokának
Sebus fr.-e: Péter mr. általi felosztásához Tamás c. országbíró oklevele értelmé-
ben Sewl-i Pál király emberrel kiküldték tanúságtevőül Omodeus fr.-e: Miklós
mr.-t, (Sebus fia János mr., Sebus mr. és Sebus további két fia: Miklós és
György részére), valamint Péter királyi emberrel Balázs fr.-t (Sebus fr.-e Péter
részére), akik visszatérve a következőket jelentették: Péter mr., Sebus fr.-e és az
ő nevében Chuzaak-i Mihály (a pozsonyi kápt. megbízólevelével) máj. 1-jén (in
oct. fe. B. Georgii mart.) a személyesen megjelent Sebus fia János mr.-nek, ap-
jának: Sebusnak és fr.-einek: Miklósnak és Györgynek (akik közül János és
Miklós jelent meg és megbízólevéllel képviselték Sebus-t és Györgyöt) a
Chuturtukhel birtokból kiadta a részét oly módon, hogy az egész falut a telkek
szerint (ad laneos et fundos) négy részre felosztotta. 15 telket (laneus seu fun-
dus) Ke-ről Dé-re és 15 telket (laneus seu fundus) Ny-ról É-ra Sebus fia János-
nak, apjának: Sebusnak, valamint Miklósnak és Györgynek juttatott. 15 telek
(laneus seu fundus) az ott épült egyháztól felfelé és lefelé és 15 telek Dé-ről
(laneus seu fundus) Péteré. Mivel Chuturtukhel birtok a többi, szomszédos bir-
toktól új határjelekkel nem volt elválasztva, ezért a birtokrészeket nem akarták
elkülöníteni. A szántóföldeket, ligeteket, réteket, malmokat, halászóhelyeket
(aque piscature) közös használatban hagyják, amíg a birtok többi birtoktól való
elválasztása meg nem történik. A faluban épült egyház is közös használatban
marad. A birtok más birtoktól való elválasztása után a részek közötti határjeleket
szabadon felállíthatják. D. f. II. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.
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E.: 4354. (MKA. NRA. 524/16.) Papír. Hátoldalon külzet (Serenissimo principi,
domino Lodouico, Dei gratia inclito regi Hungarie, pro magistro Petro frat-
re magistri Sebus contra ipsum Sebus super divisione possessionis ipsorum
Chuturtukhel inter ipsos facta relatoria.), más középkori kézzel tárgymegje-
lölés (Chethertekhel divisio.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredé-
kei.

K.: AO. VI. 69–71. (36. szám).

298. 1353. máj. 7.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy kiküldték Geury (dict.)
János mr. karpapot tanúságtevőként László csázmai prépost, [I.] Lajos király
kápolnaispánja és titkos kancellárja oklevelének megfelelően Zalatna-i György
fia Dénes (Olnud ~ Olnad-i Jakab fia Pál fia István felperes részére) és Petri-i
Miklós fia János (Somogy-i (dict.) Miklós fiai: András, János és Péter alperesek)
részére küldött királyi emberekkel a felek között vitatott Olnad birtok ügyében
való, a kápt. és az elhunyt Pál c. országbíró privilégiumának megfelelően (me-
lyet Miklós fiainak eredetiben kell a helyszínen bemutatniuk) a felek által oda-
vitt egyenlő számú fogott bírák által máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii) hozandó
döntés megszemlélésére és meghallgatására. A kápt. tanúságtevője és a királyi
emberek onnan visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: a felekkel
és a fogott bírákkal kiszálltak Olnad birtokra, ahol a felek által egyenlő számban
odahívott fogott bírák megszemlélve és megértve az elhunyt Pál c. országbíró
oklevelét valamint a kápt.-ét, melyeket Miklós fiai eredetiben mutattak be, és
meghallgatva a feleket, úgy döntöttek, hogy a birtok kétharmad része (Egermi-
halhaza birtok felől) Somogy-i (dict.) Miklós fiait, egyharmad része (Kerekeg-
haz birtok felől) pedig Pál fia Istvánt illeti meg, ahogyan Pál c. országbíró ítélet-
levelében is olvasható. Olnad birtok két részét elválasztó határok, ahogyan a
kápt. tanúságtevője és a királyi emberek jelentették: Sayo folyó, telki helyen egy
újonnan állított, fákkal körülvett földjel, sementem nevű körtefa mellett földjel, a
kertek mögött (retro ortos) lévő harmadik határjel, út mellett földjel, folyamato-
san lehelyezett határjelek, közút (strata publica), Zynywa folyó, Miklós fiainak
maradó tó (stagnum), tó mellett két régi határjel és egy újónan állított, egy kis
hegy mellett határjel, folyamatosan lehelyezett határjelek, egy új és egy régi ha-
tárjel a wlgo Kenderatto nevű mocsár (palus) mellett, portus mellett földjel,
Rochka folyó mellett földjel, Wsra folyó. D. f. III. prox. an. fe. B. Stanizlai
mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4355 (MKA. NRA. 1537/67.) Papír. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi kivonat és kerek, rányomott pecsét körvonala.

K.: AO. VI. 71–73. (37. szám).
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299. 1353. máj. 7. Győr

Simon mr., győri c. emlékezetül adja, hogy amikor [1353.] máj. 6-án (an-
no in presenti f. II. prox. an. fe. Penth.) közgyűlést (congregatio generalis) tartott
Győr m. részére, Győr városában, Péter fr., a Beel-i monostor apátja bírói színe
elé állva elmondta, hogy a Pathka-i és a Zeredahel-i népek (populi seu hospites)
beleegyezése és engedélye nékül Kayar birtokának hasznait és haszonvételeit
élvezik, ezért eltiltja őket a birtok további használatától. D. Iaurini, f. III. an. fe.
prenotatum. [1353.]

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 414 és 49E. (Df. 207 406.) Papír, zárópecsét
nyomával.

K.: Horváth, Győr 38. (3. szám).
Megj.: A datatióban a post-ot a notarius áthúzta, helyette az ante szó szerepel.

Hátlapja nem szerepel az MNL. OL. gyűjteményében.

300. 1353. máj. 8. Villanova

[VI.] Ince pápa Labat-i Bertalan fia Péter Veszprém egyházm.-i szegény
(pauper) clericusnak a veszprémi egyházban lélekgondozással járó v. anélküli, a
veszprémi püspök adományozási jogához tartozó üres v. megüresedő egyházi
javadalmat (beneficium) rezervál, melynek az éves jövedelme a tizedjegyzék
szerint (secundum taxatum decime) lélekgondozással a 25, anélkül a 18 ezüst
M.-t nem haladhatja meg. A javadalmat Péter az üresedéről való értesüléstől
számított egy hónapon belül személyesen v. procurator-a útján elfoglalja. A pápa
inti a püspököt, hogy a javadalomról az elfogadás előtt ne határozzon és érvény-
telennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselek-
szik. Mindez akkor is érvényes, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik
erről, v. ha a pápa korábban megengedte a püspöknek, hogy senki elfogadására
nem kötelezhető e téren. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., VIII. Id.
Maii, pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 121. 474r–v. (Df. 289 420.)
K.: Vespr. II. 157. (181. szám).
R.: Theiner II. 7. (12. szám); Áldásy 61–62. (107. szám); Reg. Suppl. II. 265. (8.

szám).

301. [1353. máj. 8. Villanova]

[VI. Ince pápa] meghagyja az Psalmnodiensis (Nemausensis egyházme-
gye) monostor apátjának, valamint a veszprémi és pozsonyi prépostoknak, hogy
Pétert v. procurator-át a neki rezervált üres v. megüresedő egyházi javadalomba
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vezessék be, annak minden jogával, tartozékával és jövedelmével együtt és vé-
delmezzék meg abban. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 474v. (Df. 289 420.)
R.: Áldásy 62. (107. szám).

302. 1353. máj. 8. Esztergom

Miklós esztergomi érsek és Esztergom m. örökös c.-e emlékezetül adja,
hogy az esztergomi (de territorio Strigoniensis) Szt. György mártír-egyház ka-
nonokjai máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) az érsek zsinata elé (in nostra sy-
nodali congregatione) idézték Detrét, a Chytnuk-i Boldogságos Szűz-egyház
rector-át. A zsinat előtt személyesen megjelent Benedek mr., megfelelő megbí-
zólevéllel képviselve kanonoktársait a szintén személyesen megjelent Detrével
szemben elmondta, hogy a Chytnuk-i Boldogságos Szűz-egyház tizedeinek ne-
gyede, ahogyan a gömöri tizedkörzet (in decimatione Gumuriensi) többi egyháza
tizedének negyede is, Csanád volt esztergomi érsek, Miklós érsek nagybátyja
adományából a Strigonium-i Szt. György mártír-egyházat illeti meg, mely ne-
gyedhez való jogukat a kanonokok Csanád érseknek az adományról szóló privi-
légiumával és más, nyílt okleveleivel tudják igazolni, melyeket a közöttük és
János, a Boldogságos Szűz-egyház volt [rector-a] között, a tized negyede miatt
támadt perben adott ki Csanád érsek és melyeket Benedek mr. bemutatott. A ti-
zed negyedét Detre rector már évek óta nem fizeti meg a kanonokoknak. Az ok-
levelek megtekintése után Detre rector személyesen előállva elmondta, hogy
Csanád érsek megengedte, hogy a tized negyedét magának megtartsa és erről
bemutatta az érsek 1335. ápr. 2-án (in a. d. 1335, in domin. Iudica) kelt oklevelét
(l. Anjou-oklt. XIX. 169. szám). E szerint az érsek János rector kérésére engedé-
lyezte, hogy a Chytnuk-i Boldogságos Szűz-egyház rector-a tized fejében min-
den évben, dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) 8 M.-t (minden M.-t 50 garassal
számolva) fizessen. Az oklevelek megtekintése után a püspök úgy találta, hogy
Csanád érsek oklevele a gömöri tizedkerület (cutellus) tizedei negyedének ado-
mányozásáról később, a Cyhtnuk-i Boldogságos Szűz-egyház rector-ának szóló
adományról viszont korábban kelt, ezért a vele törvényszéket ülő, jogban jártas
bírótársakkal úgy döntött, hogy Detre, a Boldogságos Szűz-egyház rector-a tized
címen fizetendő 8 M.-ból semmit nem tartozik a kanonokoknak adni. Azonban,
nehogy Csanád érsek kanonokok részére tett adománya semmis legyen, ezért az
érsek fogja nekik a 2 M.-t, minden M.-t 50 garassal számolva, minden évben
dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) megfizetni. Erről pecsétjével megerősített
nyílt oklevele ad. D. Strigonii, 8. die termini prenotati, a. eiusdem 1353.

Á.: Esztergomi kápt., 1361. jún. 14. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta
radicalia 52/1/6/7. (Df. 238 020.)
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K.: Katona, Hist. crit. X. 91–92. (hiányos); F. IX/2. 251–254. (124. szám); Str.
IV. 96–97. (66. szám).

R.: Péterffy 176–177.; SZR. 129. (1186. szám).

303. 1353. máj. 8.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Margit
nemes asszony, Oltarkan-i Mátyás fia: Terpe (dict.) János özvegye, illetve uo.
való Albert fia András lánya egyrészről; másrészről pedig a mondott Mátyás fia
Miklós, a maga és Péter nevű fr.-e nevében és az asszony elmondta, hogy Má-
tyás fiai: Miklós és Péter még férje életében, majd annak halála után is neki
ügyeiben tanáccsal kedvezni igyekeztek. Jótéteményeik viszonzásául a Heuesuy-
uar m.-ben fekvő Oltarkan birtokon lévő részének harmadát, melyet apja: And-
rás és fr.-e: Miklós neki leánynegyed címén az egri kápt. oklevelének megfelelő-
en adtak, fr.-ével: Miklóssal és fiával: Lászlóval megtanácskozva és azok egyet-
értésével minden tartozékával és haszonvételével együtt Miklósnak és Péternek,
elhunyt férje fr.-einek adja örökös birtoklásra, az egyház és mások jogainak sér-
tetlenül hagyásával. A kápt. az oklevél visszavitele után privilégium kiállítását
ígéri. D. in quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.

Á.: a 405. számú oklevélben.

304. 1353. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet korábbi oklevelének
megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) hatalmaskodás miatt viselt
színe előtt Warada-i László fia János mr. (aki helyett Zeuke (dict.) Péter jelent
meg a nádor megbízólevelével) Zeredahel-i Francik fiai: Péter és Baksa ellen
(Péter személyesen megjelent és a Lelez-i konv. megbízólevelével képviselte
fr.-ét is), a felek akaratából és kérésére elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. My-
chaelis arch.), ha a felek a közbeeső időben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8.
die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 055. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/223.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
Iohanne filio Ladislai de Warada contra Petrum et Baksa filios Francik de
Zeredahel ad octavas festi beati Mychaelis archangeli prorogatoria.), külzet
felett kézjegy, feljegyzés (bal szélen, merőlegesen: Pro actore Petrus dictus
Zeke cum nostris [kihúzva: alter personaliter] ad octavas Epiphanie, aliis
Stephanus filius Dominici de Chether de Lelez.), továbbá természetes színű,
kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 512. (384. szám).
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305. 1353. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet Warada-i László fia
János mr. (aki helyett Zeuke (dict.) Péter, famulus-a jelent meg a nádor megbí-
zólevelével) viselt az egri kápt. idéző és határjáró oklevelének megfelelően máj.
1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) a színe előtt, Lusunch-i Dénes fia Tamás mr.
ellen (akinek a nevében Tusyr-i Lukács jelent meg az erdélyi fehérvári kápt.
megbízólevelével) Geustuzyra ~ Geustusyra birtok iktatásának való ellentmon-
dás miatt, a felek megbízottainak akaratából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B.
Mychaelis arch.), ha a felek a közbeeső időben nem tudnak megegyezni. A meg-
bízottak kijelentették, hogy ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor Tamás mr.
minden, a János mr. Geustusyra birtokán fekvő vitatott földdel (terra litigiosa),
továbbá Surk és Bezded birtokokkal kapcsolatos okleveleit okt. 6-án köteles be-
mutatni, hogy a nádor döntést tudjon hozni. Ha ezt nem teszi meg, akkor János
mr. Geustusyra birtok határait, a nádor által kijelölt napon, eskütétel után (solius
sue persone iuramento, prout moris est, iurare) felállítja és Tamás mr. pedig kö-
teles a Geustusyra birtok János mr. által kijelölt határait meghagyni, melyek
Surk és Bezded birtokaitól választják el azt. A János mr. ellen kiadott oklevelek
nem érvényesek a továbbiakban. Tamás mr. a pert okt. 6-ról sem királyi, sem
királynéi oklevéllel, sem hadjáratra, sem pereskedésre való hivatkozással, sem
más okkal nem halaszthatja tovább. A fentiekre Tamás mr.-t megbízottja
procuratori-i auctoritás-sal kötelezte. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: Dl. 77 056. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/224.). Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Warada contra magistrum Thomam filio
Dyonisii de Lusunch ad octavas festi beati Mychaelis archangeli prorogato-
ria.), feljegyzés (bal oldalon, merőlegesen: Pro magistro Iohanne Nicolaus
Dyonisii famulus suus cum nostris, pro magistro Thoma Lukachius de Tuser
cum capituli Albensis ecclesie Transilvanie ad octavas Epiphanie omnino in
eodem obligamine ac compositione termino in eadem est prorogata. Par sol-
[vit].) és zárópecsétre utaló bevágások.

K.: Z. II. 513–514. (385. szám).

306. 1353. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet Varda-i László fia
János mr. (akinek a nevében famulus-a: Zewke (dict.) Péter jelent meg a nádor
megbízólevelével) viselt az egri kápt. idéző és határjáró oklevele értelmében
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) birtokügyben a színe előtt Tuser (hátlap:
Tusyer)-i Benedek fia Miklóssal szemben (aki helyett az előző időpont elfogadó-
ja jelent meg (pro quo assumptor termini conparendo terminum assumpsit), idő-
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pont ütközése miatt (ratione prioritatis termini) elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe B.
Mychaelis arch.). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 057. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/235.). Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladisali de Varada contra Nicolaum filium Benedicti
de Tusyr ad octavas festi beati Mychaelis archangeli prorogatoria.), külzet
felett kézjegy, továbbá feljegyzés (bal oldalon, merőlegesen: Pro magistro
Iohanne Nicolaus Dionisii cum nostris pro Nicolao Lukachius cum Lelez ad
octavas Epiphanie statu in eodem. Par sol[vit].), valamint természetes színű,
kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 505 (387. szám).

307. 1353. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet az egri kápt. idéző és
határjáró oklevelének megfelelően Varda-i László fia János mr. (aki helyett
Zeuke (dict.) Péter jelent meg a nádor megbízólevelével) viselt birtokügyben
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) a színe előtt a személyesen megjelent
Komoro-i Tamás fia Jánossal szemben, a felek akaratából elhalasztja okt. 6-ra
(ad oct. fe. B. Michaelis arch.), a korábbi állapot (statu in eodem) fenntartása
mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 058. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/236.) Papír, jobb felső részén enyhén
elmosódott. Hátlapján külzet (Pro magistro Iohanne filio Ladislai de Varda
contra Iohannem filium Thome de Komoro ad octavas festi beati Mychaelis
archangeli prorogatoria.), feljegyzés (bal szélen, merőlegesen: Nicolaus
Dionisii cum nostris, alter personaliter ad octavas Epiphanie statu in
eodem. Par.), továbbá természetes színű, kerek zárópecsét.

K.: Z. II. 514–515. (386. szám).

308. 1353. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája a bizonyítékok bemutatását (instru-
mentalis exhibitio), melyet Zeech-i László fiainak: Tamásnak, Mihálynak és
Lászlónak (akik helyett Eur (dict.) János jelent meg a Lelez-i konv. megbízóle-
velével) kellett volna megtenniük a nádor korábbi oklevelének megfelelően máj.
1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Maraz és Tarkan birtokból kihasított (decisa)
földrész elörökítése (perpetuatio) ügyében a személyesen megjelent Kystarkan-i
Tamás fia Domokos ellenében, a felek akaratából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. S.
Michaelis arch.), a korábbi állapot fenntartása mellett (statu in eodem). D. Bude,
8. die termini prenotati, a. d. 1353.
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E.: AL. Vécsey cs., Oklevelek 30. (Df. 254 259.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
filiis Ladislai de Zeech contra Dominicum filium Thome de Kystarkan ad
octavas festi sancti Michaelis archangeli prorogatoria.), feljegyzés (nehe-
zen olvasható, az oklevél hátlapjának 2/3 részét elfoglalja, merőlegesen:
Thomas [et Michaelis] personaliter, Ladislao autem Iohannes dictus Eur
cum Lelez dixerunt, quod [...] ipsi dictam portionem [áthúzva: Dyonisio]
Ladislao [áthúzva: fratri] filio Mathes[!] fratri dicti actoris patrueli impig-
norassent per quinque denarios et quia Dyonisius [...] ab ipsa impignoratio-
ne eos ratione vicinitatis et [.....] etiam [....] prohibuisset et demum in pre-
sentiam iudicis curie regie [...] presens [....] suam dixisset et [...] ipsas
litteras impignoratias exhibuissset, ideo in facto calumpnie convictus fuisset
(áthúzva: in succubitu duelli facta potenciaria) et ipse Dyonisius pro [...]
marca Cassensi a iudice redimisset. E quibus usque octavas festi sancti Mi-
chaelis ab [....] [assignassent] et octavum diem ad iudicem.), továbbá kerek
zárópecsét kis töredékei.

309. 1353. máj. 8. Buda

Tamás [c.] országbíró tudtul adja, hogy azt a pert, melyet Polyan [...] Mik-
lós (procurator: [....] fia Mihály) viselt a színe előtt korábbi oklevelének megfe-
lelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Chytnuk-i [Kun] (dict.) Miklóssal
szemben (procurator: Damyan fia Miklós) a felek procurator-ainak akaratából
elhalasztja [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum). D. Bude, 8. diei termini
prenotati, a. d. 1[35]3.

E.: Dl. 4356. (MKA. NRA. 1537/65.) Papír, nagy részén foltos, elhalványult,
nehezen olvasható. Hátlapján külzet ([...] contra Nicolaum dictum? [Kun]
ad octavas diei Strennarum prorogatoria.), valamint természetes színű, ke-
rek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az oklevél dátumából az első (1) és az utolsó (3) számjegy biztos, a töb-
bi kikopott. Az országbírók archontológiájából kiderül, hogy a 14. századi
két Tamás országbíró közül Szécsényi Tamás hivatalviselése vág össze a dá-
tum megmaradt részével. Ezért keltezhető az oklevél nagy biztonsággal
1353-ra.

310. 1353. máj. 8. Buda

[Tamás] c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet Thombaldus (~ hátlap: Thomboldus) mr. felesége (akinek a
nevében Derechen-i [....] jelent meg, a királyi kápolnaispán megbízólevelével)
viselt [hátlap: László] fia Miklós és Cythnek-i Benedek fia Miklós ellenében
(akik helyett [...] fia Miklós és Lypoldus fia Kocha jelent meg a szepesi kápt. és
a Jazow-i konv. megbízóleveleivel) a leánynegyede miatt (in facto quarte
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puellaris) az országbíró korábbi oklevelének megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe.
B. Georgii mart.) a felek megbízottainak akaratából elhalasztja aug. 1-jére (ad
oct. fe. B. Iacobi ap.), ha a felek a közbeeső időben nem tudnak megegyezni. D.
Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4357. (MKA. NRA. 1537/64.) Papír. Bal oldali hajtásvonalnál szakadt,
vízfoltos. Hátlapján külzet (Pro Nicolao filio Ladislai et alio Nicolao filio
Benedicti contra nobilem dominam consortem magistri Thomboldy ad octa-
vas festi beati Iacobi apostoli prorogatoria.), lap alján lévő feljegyzésből a
non solvit szavak olvashatóak, melyekből az elsőt áthúzták. Természetes
színű, kerek zárópecsét maradványa.

311. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa,
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően István fia Miklós (kihúzva:
egykori) bán viselt a színe előtt máj. 1-jén (in oct. fe. B. Gergii mart.) János
veszprémi püspökkel szemben, 12 M.-ra értékelt (in duodecim M. estimatorum)
két malom, szántóföldek és kaszálók iktatásának való ellentmondás ügyében, a
király írásbeli parancsára elhalasztja nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf.),
változatlan feltételek mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4358. (MKA. NRA. 1537/66.) Papír. Előlapon a „Nos” szó első két betű-
jét kissé fentebb is leírta az írnok. Hátlapján külzet (Pro domino Nicolao
filio Stephani quondam bano contra dominum Iohannem episcopum ecclesie
Wesprimiensis ad octavas festi beati Martini confessoris prorogatoria.), va-
lamint természetes színű zárópecsét kis darabkái és papírszalagja.

312. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően máj. 1-jén (ad oct. fe. B.
Georgii mart.) viselt színe előtt Kystornouch-i Bud fia László (aki helyett Mik-
lós fia János jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével) egyrészről, másrész-
ről pedig Synka fia Péter és Poharus (dict.) Péter mr. (akik helyett Péter fia János
és Domonkos fia Henul jelentek meg a királyi kápolnaispán és a Lelez-i konv.
megbízóleveleivel) – két (egy három iugerumnyi és máshol (in altero ambitibus)
egy négy iugerumnyi) földrész igazolásának ügyében (in facto expeditionis),
melyekről a szepesi kápt. oklevele szerint Poharus (dic.) Péter azt állította, hogy
a saját Kapy, Bud fia László pedig azt, hogy az ő Hasguth birtokának része, me-
lyet Synka fia Péterrel cserélt el Buchteluke birtokra – a felek megbízottjainak
akaratából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.), a korábbi állapot
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fenntartása mellett (in eo statu, in quo nunc existit), ha a felek a közbeeső időben
nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 31 275. (Csicsery cs. lt. 522.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Ladislao filio
Bud contra (kihúzva: magistrum Petrum filium Synka et) Petrum filium
Synka ad octavas festi beati Mychaelis archangeli prorogatoria.), bal szélen
merőlegesen feljegyzés (Petrus frater cum Lelez, Iohannes filius Benedicti
cum cum (!) Agriensis ad Georgii. Due.) és természetes színű, kerek zárópe-
csét maradványai.

R.: TT. 1 (1900.) 406.

313. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet a személyesen megjelent Simon [fia] Miklós viselt Nogmor-
tun-i Lőrinc fia Nykkul ellen (aki helyett Bargyas (dict.) István jelent meg a bu-
dai kápt. megbízólevelével) a vasvári kápt. idéző- és visszafoglaló levelének
megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.), Nagkorongh és Vrbochan-
rucy birtokok iktatásának való ellentmondás miatt, a felek akaratából elhalasztja
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) megegyezésre (sub forma facienda pa-
cis). A pert királyi, királynéi oklevéllel v. egyéb okok miatt nem halaszthatják
tovább. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 208. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír, hátlapján külzet (Pro Nicolao filio
Symonis contra Nykkul filio Laurentii de Nogmortun ad octavas festi beati
Mychaelis archangeli prorogatoria.), bal szélén, merőlegesen feljegyzés
(Sol[vit]. Benedictus filius Thyburcii cum Castriferrei. Idem (?) Castrifer-
rei.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 74. (39. szám).

314. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, amit korábbi oklevelének megfelelően Byry-i Tamás fiai: István,
László és János, valamint Tamás felesége (akiket maga Tamás képviselt a váradi
egyház és Hothuon-i konv. megbízóleveleivel) viselt Kallou-i István fia István,
Iwan fia László, László fiai: Mihály és Vbul ellen (akik helyett Beke fia István
és Olivér fia Demeter jelentek meg az egri és a váradi káp.-ok megbízólevelei-
vel) máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) a felek megbízottainak akaratából
elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.), a korábbi állapot fenntartása
mellett (sub statu priori), ha a felek a közbeeső időben nem tudnak megegyezni.
D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.
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E.: Dl. 51 628. (Kállay cs. lt. 1300/1042.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Stephano
filio Stephani et Vbul filio Ladislai de Kallou contra Ladislaum et Iohannem
filios Thome de Byry et dominam consortem eiusdem Thome ad octavas festi
beati Mychaelis archangeli prorogatoria.), lap alján feljegyzés (Solvit sex.),
valamint természetes színű, kerek zárópecsét maradványai.

K.: AO. VI. 73–74. (38. szám).
R.: Kállay II. 18. (1106. szám); Doc. Trans. C. X. 211. (190. szám) (román).

315. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája és Turuch m. honorbirtokosa azt a
pert, melyet előző oklevelének megfelelően János volt nádor fia Miklós mr.
(akinek a nevében László fia János jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével)
viselt Tamás fia János ellen (akinek a nevében Somugh-i Mihály jelent meg a
Lelez-i konv. megbízólevelével) hatalmaskodás miatt (super facto potentie) máj.
1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) a felek megbízottjainak akaratából elhalasztja
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.), ha a felek a közbeeső időben nem tud-
nak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 059. (Zichy cs. zsélyi lt. 214/C/44.) Papír. Jobb oldalán hajtásvonalnál
szakadt, ez 4 sorban 1-2 szavas hiányt okoz. Hátlapon külzet (Pro Iohanne
filio Thome contra magistrum Nicolaum filium Iohannis quondam palatini
ad octavas festi beati Mychaelis archangeli prorogatoria.), valamint termé-
szetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 515–516. (388. szám).

316. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe B.
Georgii mart.) Rosal-i Gergely fia György mr. és Elleus fia Barch viselt színe
előtt Monostur-i István fia László és Domonkos fia János ellenében a Bihar m.-i
Zenthpal birtok iktatásának való ellentmondás ügyében, a király írásbeli paran-
csa alapján elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) a korábbi állapot
fenntartása mellett (statu sub priori.) D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: —. Fk.: Dl. 96 335. (Vay cs. berkeszi lt. 327.)
R.: Piti F., SzSzBSz 39: 1. (2004.) 17.; Vay berkeszi 437–438. (142. szám).
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317. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően Bochka-i András mr. (aki
helyett Nagy (Magnus) Tamás jelent meg a somogyi konv. megbízólevelével)
viselt a személyesen megjelent Berench-i László ellen máj. 1-jén (in oct. fe. B.
Georgii mart.), a felek akaratából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis
arch.), változatlan feltételek mellett (statu sub priori), ha a felek a közbeeső idő-
ben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: — Fk.: Dl. 96 336. (Vay cs. berkeszi lt. 328/1.) Papír, zárópecsétre utaló
bevágások és papírszalag.

R.: Piti F., SzSzBSz 39: 1. (2004.) 17.; Vay berkeszi 438. (143. szám).

318. 1353. máj. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. [honorbirtokosa]
emlékezetül adja, hogy azt a Wolkou m.-i Mo[nu]stur birtok határai miatt folyó
egyeztetést (discussio), ami a személyesen megjelent Berzete (dict.) Miklós mr.
és a szintén személyesen megjelent István fia Simon között van, és melyre
korábbbi, bírói oklevelének megfelelően a pécsi kápt.-ban kellett volna sort kerí-
teni máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.),s a felek akaratából elhalasztja okt.
6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.). Ha a felek a fenti időpontig nem tudnak
megegyezni, akkor Berzete (dict.) Miklós tartozik még egyszer bemutatni az or-
szágbírónak a pécsi kápt. egyezséglevelét, melyet az országbíró pecsétfővel zárt
le és akkor az alapján fog döntést hozni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: Dl. 91 447. (Festetics cs. lt. VALKÓ 26.) Papír, felső szélén szakadozott,
nehezen olvasható. Hátlapján külzet (Pro Symone filio Stephani contra ma-
gistrum Nicolaum dictum Berzete ad octavas festi beati Mychaelis archan-
geli prorogatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

319. 1353. máj. 9.

A kalocsai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspe-
csétjével (sub anulari sigillo) megerősített, Teuthews ~ Teutheus ~ Tetheus kirá-
lyi ajtónállómr. érdekében idézésekre, vizsgálatokra, eltiltásokra és más jogi cse-
lekményekre vonatkozó, egy évig érvényes oklevelének megfelelően Besenew-i
Miklós fia Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Márk mr. kano-
nokot, akik visszatérve a következőket jelentették: máj. 5-én (domin. prox. p. fe.
Asc. d.) Bodrog m. nemeseitől, közrendűitől és minden lakosától megtudták,
hogy Iobagh-i Nagy (Magnus) István az előtte való szerdán (f. IV. prox. pre-
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terita) Tetheus mr. Gara-i jobbágyainak: Agyas (dict.) Jánosnak és Renseleus
(dict.) Jánosnak öt lovát jogtalanul elvitte. D. in oct. fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 77 060. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/372.) Papír. Hátlapján külzet (Domino
regi, pro Iohanne et altero Iohanne iobagionibus Tetheus magistri ianitorum
domini regis de Gara contra Stephanum Magnum de Iobagh inquisitonis re-
latoria.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét.

K.: Z. II. 516–517. (389. szám).
R.: Udvardy, Kalocsa 119. (71. szám).

320. 1353. máj. 9.

A kalocsai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspe-
csétjével (sub anulari sigillo) megerősített, Tethews ~ Tetheus királyi ajtónálló-
mr. érdekében idézésekre, vizsgálatokra, eltiltásokra és más jogi cselekményekre
vonatkozó, egy évig érvényes oklevelének megfelelően Besenew-i Miklós fia
Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Márk mr. kanonokot, akik
visszatérve a következőket jelentették: máj. 6-án (f. II. prox. p. fe. Asc. d.) jelen-
létükben Chep-i Mihály mr., Tetheus mr. officialis-a Ild birtok hasznainak és
haszonvételeinek élvezetétől eltiltotta a birtok összes szomszédját és határosát.
D. in oct. fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 77 061. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/373.) Papír. Hátlapján külzet (Domino
regi, pro Tetheus magistro ianitorum regalium super usu et quarumlibet
utilitatum percepcione possessionis sue Ild vocate contra vicinos eiusdem
prohibitoria.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét.

K.: Z. II. 517–518. (390. szám).
R.: Udvardy, Kalocsa 119. (72. szám).

321. 1353. máj. 9.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük szemé-
lyesen Colon-i Miklós fia István és elmondta, hogy a Colon és Gerencher birto-
kokon őt, valamint fr.-eit: Geruasiust és Mihályt megillető birtokrészeket min-
den tartozékukkal és haszonvételükkel együtt elzálogosította Colon-i Peteu
mr.-nek, nagybátyjuknak (patruus suus) 20 M. bécsi dénárért (minden M.-t 10
pensa-val számolva). Peteu mr. mindaddig élvezheti a birtokrészek hasznait és
haszonvételeit, amíg tőle a zálogösszegért vissza nem váltják. István vállalta,
hogy ha Petheu mr.-t fr.-eivel: Geruasiussal és Mihállyal szemben a birtokban
annak visszaváltásáig szavatolni nem tudja, akkor a Steek birtokon (Sopron m.)
lévő részét tartozik neki átadni. D. in oct. fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.
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E.: Dl. 41 209. (Múz. Ta. 1898/25.) Hártya. Hátlapján természetes színű, kerek
pecsét töredékei.

Má.: Ua. szám alatt. (19-20. sz.-i.)

322. 1353. máj. 10. Villanova

[VI. Ince] pápa tudatja a zágrábi püspökkel, a pozsonyi préposttal (eszter-
gomi egyházm.), valamint az avignoni egyház sacristájával, hogy [I.] Lajos ki-
rály kérésére Scerffenberg János aradi főesp.-nek adományozta azt a győri kano-
nokságot, melyet korábban Posonium-i Miklós tartott, valamint a Szt. Adalbert-
ről címzett győri prépostságot. D. ap[ud] Villamnov[am], avignoni egyházm.,
VI. Id. Maii, pápasága első évében. [1353.]

R.: Áldásy 62. (108. szám) (Innoc. VI. R. V. X. vol. 244. f. 196. alapján); Doc.
Trans. C. X. 211. (191. szám) (román).

323. 1353. máj. 10.

A pozsonyi kápt. 1353. máj. 10-én (f. VI. prox. p. oct. fe. Asc. d., a.
eiusdem 1353.) kelt oklevele szerint: Péter fia János a Theyfalw birtokon fekvő
allodiumon (in loco allodii) lévő részét Bodolosamoth felől, Máriafalva (villa
Marie) felső részén 13 iugerumnyi földdel együtt (melyből 2 iugerumnyi fekszik
a vitás földön) 10 évre 2 M. bécsi dénárért (pro 2 M. denariorum Wiennensium)
Gwoth (nomine) István fiainak: Miklósnak, Sándornak, Jánosnak és Lászlónak
elzálogosította.

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. dec. 5. > pozsonyi kápt., 1415. márc. 27. Dl.
10 006. (MKA. NRA. 359/41.)
2. Garai Miklós nádor, 1413. dec. 5. > pozsonyi kápt., 1415. márc. 27.
(Ue. jelzet alatt, eredeti okl. 19–20. sz.-i Má.-a.)

Megj.: Garai Miklós oklevelét l. ZsO. IV. 1626.

324. 1353. máj. 10.

A zágrábi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte László
lánya: Genych asszony, Varasd m.-i Beke özvegye és elmondta, hogy a Varasd
m.-i Smowch birtok felét, melyet Beke fr. patruelis-ei: Imre fiai: Mihály és
Egyed adtak neki, minden tartozékával és haszonvételével együtt átadja második
férjétől, Istvántól született fiának: Jánosnak, azzal a feltétellel, hogy Jánosnak az
anyját annak élete végig jól kell tartania, az asszony halála után a birtok az övé
marad. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. an.
fe. Penth., a. d. 1353.
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E.: A.HAZU D-IV/72. (Df. 230 451.) Hártya. N iniciálé. Függőpecsétre utaló
sodrat. Hátlapja nem szerepel az MNL. OL. adatbázisában.

K.: Smič. XII. 161–162. (117. szám).

325. 1353. máj. 10. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azon ügy tárgyalását (discussio
reportate serie cuiusdam cause) melyet korábbi oklevelének megfelelően máj.
1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) kellett volna megtartani egyrészről a szemé-
lyesen megjelent Panila-i János fia Péter fiai: János, László és Leukus (akikre az
ország szokásának megfelelően apjuk halála után háramlott az ügy), másrészről
Mihály fia László fiai: Mihály és Tamás, Simon fiai: Péter és Imre, Egyed fia
Iwan fiai: László, András és Demeter, István fia István, Lengel (dict.) János fiai:
László, Leukus, Jakab és Abram (akik közül Iwan fia András és István fia István
személyesen jelentek meg és a többieket az egri és a váradi kápt.-ok megbízóle-
veleivel képviselték) között, bizonyos, Semyen birtokon lévő telkek (locus ses-
sionalis) miatt, a felek akaratából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis
arch.). D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: 1. Dl. 51 629. (Kállay cs. lt. 1300/1051.) Papír. Hátlapján külzet (Pro filiis
Petri de Panila contra filios Iwan et alios ad octavas festi beati Mychaelis
archangeli prorogatoria.), jegyzet (bal oldalon, merőlegesen: Iohannes pro
fratribus litteris Waradiensis (?), pro Andree filio Iwan Iohannes [filius]
Emerici cum Jazou, pro Petro Emerico filiis [Simonis] cum Lelez ad octavas
diei Cynerum. Thomas de Ber personaliter Tholnas [?] filius Ladislai si et
Detricus (más kézzel: si pro filiis Ladisali solvit [?)].) és zárópecsétre utaló
bevágások.
2. Dl. 51 630. (Kállay cs. lt. 1300/1052.) Papír. Hátlapján külzet (Pro filiis
Iwan et aliis contra filios Petri de Panila ad octavas festi beati Mychaelis
archangeli prorogatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

R.: Kállay II. 18. (1107a. és b. szám).

326. 1353. máj. 10. Buda

Miklós nádor (H) és a [tollban maradt: kunok] bírája a bizonyítékok be-
mutatását (instrumentalis exhibitio), melyet korábbi oklevele értelmében Vetes-i
Zenga (dict.) Péter fia Pálnak kellett volna megtennie máj. 1-jén (in oct. fe. B.
Georgii mart.) Kerestwr és Kukenusd birtokok ügyében Varda-i László fia János
mr. (aki helyett Zeuke (dict.) Péter jelent meg a nádor megbízólevelével), vala-
mint a személyesen megjelent Vosuar-i Pál fia Tamás, Chornauada-i János fiai:
Tamás és Fülöp, Zahar-i János fia László ellenében a király írásbeli parancsa
alapján elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. S. Michaelis arch.), mivel Pál fia László
urával: Miklós erdélyi vajdával a királyi hadjáratban van (in expeditione regali)
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és Pál perük egysége miatt (propter cause eorum unionem) László jelenléte nél-
kül nem tud válaszolni. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 062. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/225.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladisali de Varda contra magistrum Paulum filium
Petri dicti Zenga ad octavas festi sancti Michaelis archangeli super exhiben-
dis instrumentis prorogatoria.), jegyzet (bal oldalon, merőlegesen: Ad octa-
vas sancti Georgii martiris pro Iohanne filio Ladislai Nicolaus filius Dyoni-
sii cum nostris, alii personaliter. Duo. Thomas pro fratre autem suo cum Le-
lez. Ambe partes sol[vunt].) és természetes színű, majdnem teljesen ép, ke-
rek zárópecsét.

K.: Z. II. 518. (391. szám); Doc. Trans. C. X. 211–213. (192. szám) (román ford
is).

327. 1353. máj. 10. Buda

Tamás c. országbíró és Thuruch m. honorbirtokosa emlékezetül adja, hogy
a váradi kápt. idézőlevelének megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii
mart.) Batur-i Bereck fia János fia László mr. nevében [...] deák (litteratus) pert
akart indítani Nogfalu-i Péter fiai: János és Imre ellenében, de ők személyesen
előállva azt válaszolták, hogy László mr. dupla királyi bírságban (in duobus
iudiciis regalibus), 12 M.-ban velük szemben az országbíró oklevele szerint el-
marasztaltatott és ezért amíg részükre ennek harmadrészét nem fizeti meg, addig
nem fogadják el a pert (audire recusarent) és bemutatták az országbíró két, egy-
aránt márc. 21-én (16. die oct. medii Quadr.) kelt bírságlevelét (l. 133. szám).
Mivel László mr. procurator-a a bemutatott okleveleknek nem mondott ellent és
kijelentette, hogy László mr. a részére adandó következő időponton eleget tud
tenni a bírság megfizetésének az ország szokása szerint, ezért az országbíró a
vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy László mr. a
12 M. bírság kétharmad részét neki, egyharmad részét pedig perbeli ellenfelei-
nek aug. 27-én (in oct. fe. S. regis Stephani) tartozik megfizetni, majd pedig elő-
adhatja János és Imre elleni keresetét. D. Bude 10. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: Dl. 98 066. (Bírósági levéltárakból, Tabula provincialis, Acta post adv.
35/41.). Papír, jobb oldali hajtásnál szakadt, kissé elmosódott, nehezen ol-
vasható. Hátlapon külzet (Pro Iohanne et Emerico filiis Petri de Nogfalu
contra magistrum Ladislaum filium Iohannis filii Bricii de Batur ad octavas
festi sancti regis Stephani cum solutione iudicii duodecim marcarum proro-
gatoria.) és zárópecsétre utaló vágások.
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328. 1353. máj. 11.

[I.] Lajos király (H) 1353. máj. 11-én kelt (sub a. d. 1353, in vig. fe.
Penthecost.) nyílt oklevele Bakonya alio nomine Varalya három aratrum-nyi
föld János fia Péter és fr.-e: Miklós, valamint minden fr.-ük és fiuk részére való
adományozásáról, azzal a feltétellel, hogy a föld után a királyi zászló alatt (sub
vexillo rege) minden hadjáratban (in ... exercitu) egy vértest (homo panceriatus)
tartoznak kiállítani.

Tá.: 1. Bebek Imre országbíró és liptói ispán, 1391. szept. 13. u. ŠA. v Bytči.
Liptó m. lt. Közgyűlési iratok. Oklevelek. REGISTRUM 8. (Df. 266 606.)
2. Bebek Imre országbíró és liptói ispán, 1391. szept. 13. u. Dl. 102 952.
(Batthány lt. Illésházy cs. lt. 25/2/2.) (18. sz.-i Má., 9v.)

K.: TT. 2 (1902.) 32—33; Lip. reg. 34.
R.: MTT. 4 (1857.) 17.; TT. 4 (1904.) 264. (280. szám); Horváth 1909. 11. (9.

szám).
Megj.: K. szerint I. Lajos 1364. okt. 21-én kelt megerősítő záradékával volt el-

látva.

329. 1353. máj. 11. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelkiekben általános helyettese
(vicarius generalis in spiritualibus) emlékezetül adja, hogy megjelent bírói színe
előtt máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) Henrik fia János, Heym lánya:
Klára asszony nevében, Jánosnak, az Wyuar-i egyház rector-ának és László pré-
post albírájának (viceiudex) megbízólevelével és elmondta, hogy Barcha-i Ez-
nok fia Donch Szt. Mihály arkangyal ünnepét követő kedden (f. III. prox. p. fe.
B. Mycaelis arch.), három évvel ezelőtt (cuius iam tertia preteriisset revolutio
annualis) az asszonyra hitbérként és jegyajándékként szállt (ratione dotis et
rerum parafernalium eidem devolute) Felseu Karcha birtokára ment és az asz-
szony ott lévő házait elvitette. Tamás fia Jakab, Donch nevében, Jánosnak, az
Wyuar-i egyház rector-ának megbízólevelével minderre azt válaszolta, hogy
Eynok fia Donch az asszony panaszában ártatlan. A prépost bírótársaival együtt
úgy döntött, hogy Eynok fia Donch hetedmagával (köztük nemesekkel) János,
Wyuar-i sacerdos, a prépost albírája előtt tartozik esküt tenni Klára asszonnyal
szemben máj. 19-én (in oct. fe. Penth. prox. venturis), hogy mindenben ártatlan.
D. Agrie, 4. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Evangélikus Országos Levéltár. Középkori Oklevelek 3. és 9/13. (Df.
286 170.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Donch filio Eynok contra dominam
Claram filiam Heym super (?) iuramento septimo se incluse nobilibus in oc-
tavis festi Penthecostes proxime venturis coram domino Iohanne sacerdote
de Wyuar et viceiudice nostro deponendo.) és mandorla alakú zárópecsét.
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Megj.: A hatalmaskodás feltételezhető dátuma: 1349. okt. 6.

330. 1353. máj. 11.

A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos (H) királynak, hogy itt átírt,
1353. márc. 3-án kelt oklevelének (l. 120. szám) megfelelően László királyi em-
berrel kiküldték tanúságtevőül Gergely mr. kanonokot az abban foglaltak elvég-
zésére, akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: máj. 4-én
(sabb. prox. an. fe. Asc. d.) kiszálltak a birtokokra, azokat a határosok és szom-
szédok összehívása után és jelentlétükben visszavették és Albreht-nek iktatták
azzal a joggal, amivel hozzá tartozik örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. D.
8. die statutionis prenotate, a. d. 1353.

E.: Dl. 4334. (MKA. NRA. 1509/18.). Papír. Hátlapon külzet (Domino regi, pro
Albreht filio Albreht contra Andream de Chenk super statutione cuiusdam
possessionis Egred vocate responsura.), más középkori kézzel írott feljegy-
zés (Super Egred in Soproniensi.) és kerek, természetes színű zárópecsét tö-
redékei.

331. 1353. máj. 12. Villanova

Arnoldus de Caucina, a Szentszék Magyarországra (U) és Lengyelország-
ba (P) küldött tizedszedője azt kéri [VI. Ince pápától], hogy élőszóval v. írásban
(viva voce vel per cedulam) hagyja meg az alkancellárnak, hogy részére a VI.
Kelemen pápa által a szepesi egyházban (esztergomi egyházm.) kanonokká való
kinevezéséről a bullát állítsák ki. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., IV.
Id. Maii, pápasága első évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 265–266. (9. szám).

332. 1353. máj. 12.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Cheztregh-i Chepanus
fia Makow megjelent előttük és elmondta, hogy a Zala m.-i Zombathaza nevű
birtokát minden tartozékával és haszonvételével együtt 12 M. széles bécsi déná-
rért (minden M.-t 10 pensa-val számolva) eladja Miklósnak, egész Sclauonia
bánjának és örököseinek örök birtoklásra és visszavonhatatlanul, magának és
örököseinek abban semmi jogot fenn nem tartva. Erről a kápt. függőpecsétjével
ellátott és chirographált oklevelet ad ki. D. in fe. Penth., a. d. 1353. Amikor Pé-
ter, István Sclauonia, egész Ho. és Da hercegének kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja a prépost; Mihály a custos, Domonkos a cantor, Gergely a decan. A.



207

E.: Dl. 4359. (MKA. NRA. 582/29.) Hártya, felső szélén ABC betűk alsó fele
látható. Díszes C iniciálé. Vörös-zöld sodraton függő, természetes színű, ke-
rek ép pecsét.

Á.: Vasvári kápt., 1411. ápr. 28. > Garai Miklós nádor, 1411. jún. 10. ŠA. Nitra
(Nyitra). W. 7. Mednyánszky cs. beckói lt. 18. (Df. 266 758.)

Megj.: Garai Miklós nádor oklevelét l. ZsO. III. 566. szám.

333. 1353. máj. 12. Zágráb

Ludbregh-i Péter fia Miklós emlékezetül adja, hogy fr.-e: Lyndua-i István
fia Miklós, egész Slauonia és Ho. bánja perbe hívta őt István szlavón-horvát her-
cegnek a Draua és Zaua folyók között lakó nemesek egyeteme (universitas no-
bilium) részére, Zágrábban, máj. 8-án (in. quind. B. Georgii mart.), tartott általá-
nos közgyűlésén (generalis congregatio) az anyját, György fia Dénes nádor lá-
nyát Dénes birtokaiban az ország szokása szerint megillető leányegyed ügyében.
Péter fia Miklós az ország szokásának megfelelően rokonaival együtt tartozik
kiadni a negyedet Dénes birtokaiból Miklós bánnak és aug. 1-jén (in oct. fe. B.
Iacobi ap.) [I.] Lajos király (H) oklevelének megfelelően a nemzetségbe tartozó
nemesekkel (universi nobiles de nostra generatione) birtokaikban osztályt kell
tenniük, mivel most a nemzetségtagok jelenléte nélkül (absque presentalitate
ipsorum nobilium) nem tudja Miklós bánnak kiadni a leánynegyedet. Ezért köte-
lezi magát, hogy aug. 1-jén Ludbregh-en a nemezetségtagokkal együtt a királyi
oklevélnek megfelelően összegyűlnek és kiadják a negyedet Miklós bánnak,
minden további halogatás nélkül. D. Zagrabie 5. die congregationis ducalis ma-
iestatis predict., a. d. 1353.

E.: A.HAZU D-IV/73. (Df. 230 441.)
Megj.: Hátlapja nem szerepel a MNL. OL. gyűjteményében.

334. [1353. máj. 13. Villanova]

[I.] Lajos király (U) azt kéri [VI.] Ince pápától, hogy káplánját,
Campbach-i Henrik [fia] Guillermus-t a spayeri egyház kanonokságára nevezze
ki és neki prebendát rezerváljon. Guillermus a Berzaberii-i (spayeri egyházm.)
parochiális egyházat tartja, de arról kész lemondani. A pápa a kéréshez hozzájá-
rul. [D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., III. Id. Maii, pápasága első évé-
ben. [1353.]]

R.: Reg. Suppl. II. 266. (10. szám).
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335. 1353. máj. 13. Villanova

[VI.] Ince pápa [I.] Lajos király (V) kérésére megerősíti Scof Ulrik részére
VI. Kelemen pápa adományát a boroszlói egyházban a boroszlói püspök colla-
tiójához tartozó üres v. megüresedő dignitas-ra, personatus-ra v. officium-ra,
lélekgondozással v. anélkül, melyről a pápai udvarban (in palatio apostolico)
kedvező végítéletet (diffinitiva sententia) nyert, de amit még nem foglalt el. Ul-
rik a boroszlói Szt. Egyed-egyház kanonokságát és prebendáját tartja. Ulrik a VI.
Kelemen által neki rezervált olmützi kanonokságról kész lemondani. D. apud
Villamnouam, avignoni egyházm., III. Id. Maii, [pápasága első évében. [1353.]

K.: Klieman II. 23. (51. szám).
R.: Reg. Suppl. II. 266–267. (11. szám); Bull. Pol. II. 107. (656. szám); Rábik,

Reg. Suppl. II/1. 164. (261. szám).

336. [1353. máj. 13. Villanova]

[I. Lajos király VI. Ince pápától gyóntatói kegyelmet kér Bopphingen-i
Kochner (dict.) Konrádnak (Augustanensis egyházm.) jogban jártas clericusnak,
valamint rokonának: Ulrik Helfestein-i c.-nek. [D. apud Villamnovam, avignoni
egyházm., III. Id. Maii, pápasága első évében. [1353.]]

R.: Reg. Suppl. II. 267. (12. szám).

337. [1353. máj. 13. Villanova]

[I. Lajos király VI. Ince pápától] gyóntatói kegyelmet kér [Bopphingen-i
Kochner (dict.)] Konrádnak és két fr.-ének. [D. apud Villamnovam, avignoni
egyházm., III. Id. Maii, pápasága első évében. [1353.]]

R.: Reg. Suppl. II. 267. (13. szám).

338. 1353. máj. 13. Villanova

[I. Lajos király] azt kéri [VI. Ince pápától], hogy Windischgretz-i Mutel
Henrik [fia] Bertoldus, aquileai presbiternek egyházi javadalmat rezerváljon. D.
apud Villamnovam, avignoni egyházm., III. Id. Maii, pápasága első évében.
[1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 267. (14. szám).
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339. 1353. máj. 13. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja az István szlavón-horvát-dalmát
herceg parancsára Zágrábban, máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.), a Draua
és Zaua között lakó minden rendű és rangú ember számára tartott közgyűlésen
(generalis congregatio) megjelenő Moroucha kerületbeli (de districtu de Morou-
cha) Mihály fia Pál, valamint fr. uterinus-ai: Miklós és István kérésére átírja és
megerősíti Mykch egykori bán 1342. márc. 12-én kelt privilégiumát, amelyben
megerősítette Dénes fia János, egykori bánnak, a királyné pohárnokmr.-ének és
veszprémi c.-nek a Glaunicha-i kerületben (provincia) elhelyezkedő Nespesa
nevű földre vonatkozó adományát (l. Anjou-oklt. XXVI. 94. szám) függőpecsét-
jével megerősített oklevelében. D. Zagrabie, 6. die termini congregationis
antedicte, a. d. 1353.

E.: A.HAZU D-II/80. (Df. 230 242.) Hártya, N iniciálé. Függőpecsétre utaló
vágások.

K.: Smič. XII. 164–165. (120. szám).
R.: Halász, É., Szlavón 124. (188. szám).

340. 1353. máj. 14. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege a zágrábi kápt. tudtára adja,
hogy jelentette neki Simon fia László fia Tamár mr., hercegi udvari ifjú,
Gresencze-i c. és Medwe-i várnagy a saját és fr. patruelis-e Illés fia László fia
Thar (dict.) János nevében, hogy a Körös m.-i Zenthpeter birtokukat, melyet vele
cseréltek, be kellene járni. Ezért a herceg felkéri a kápt., hogy küldje ki tanúság-
tevőjét, akinek a jelenlétében Becke fia István, Werewcze-i c. v. Dobowcz-i Já-
nos fia János hercegi ember a szomszédok és határosok összehívása után és je-
lenlétükben kiszáll a birtokra, azt régi és igaz határai mentén bejárja és iktatja
Tamásnak és Thar (dict.) Jánosnak, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi
a herceg jelenléte elé és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Zagrabie, f. III.
prox. p. fe. Penth., a. d. 1353.

Á.: a 358. számú oklevélben.
K.: Alsószlavónia 47–48. (35. szám); Smič. XII. 163–164. (119. szám); Herce-

gek 165. (37. szám).
R.: Halász É., Szlavón 227–228. (437. szám).

341. 1353. máj. 14.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Mochalas-i Jordanus fia Jakab, az elhunyt Domokos nádor fia Domokos mr.
Haznus-i famulus-a és officialis-a és ura nevében tiltakozva elmondta, hogy ura
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ellenségei (emuli ipsius domini sui) a királynak hamis tanácsokat adva bizonyos
Folth és Porozlou ~ Porozlo (Pest és Hevesújvár m.) birtokait maguknak adatták
és most ezeket idegenek (alienigene) bírják, urának kárára és sérelmére, aki eze-
ket a jog rendje szerint vissza szeretné szerezni. A birtokok jelenlegi elfoglalóit a
király kedveli, de mivel ura a királytól engedélyt kapott a birtokok visszaszerzé-
sére, ezért Jakab Domokos nevében a királyt a birtokrészek adományzásától és
elidegenítésétől, míg másokat annak elfogadásától és elfoglalásától eltiltja, az
egyház és mások jogának sérelme nélkül. D. f. III. prox. p. fe. Penth., a. d. 1353.

E.: — Fk.: Dl. 96 337. (Vay cs. berkeszi lt. 330.) Kerek zárópecsét körvonala.
R.: Pest m. 62. (324. szám); Bakács, Pest megye 198. (678. szám); Vay berkeszi

438. (144. szám).

342. 1353. máj. 14.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H) hoz-
zájuk eljuttatott oklevelének megfelelően Rosaly-i Gergely fia György mr. kirá-
lyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Mihály sacerdos-t, a Szt. Imre-oltár
mr.-ét az Olachus Ige fiai: Olachus István és János főbirtoka (capitalis et princi-
palis possessio), a Máramaros districtus-ban fekvő Kohnya határjárására. A kápt.
tanúságtevője és a királyi ember a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a követ-
kezőket jelentették: Ige fiaival ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Pasce d.) és a to-
vábbi szükséges napokon kiszálltak Kohnya birtokra és a hozzá tartozó földekre,
majd azokat a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben igaz
és régi határaik mentén bejárták és minden tartozékukkal (szántóföldek, rétek,
erdők, ligetek, vizek, havas hegyek (alpes nivosi), hegyek, völgyek, utak és más,
az oláhok módja szerinti átjárók (viis et aliis transitibus iuxta modum Olacho-
rum)) együtt Ige fiainak hagyták örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. A bir-
tok és a hozzá tartozó földek határai: Gorgopatakathuue folyónak az Iza nevű
nagyobb folyóba való beömlésénél újonnan emelt határjel, Kezepberch ~ Kuzep-
berch hegy tetején újabb határjel, ami Kohny birtokot Regen-i Dénes fia Tamás
mr. birtokától választja el; Zemerkus hegyen újonnan emelt határjel, Sospatak-
chu folyónál a király földjével szomszédos, ott egy újabb és egy régi határjel; Iza
folyó mentén egy új és egy régi határjel, vulgo Heghor-nak nevezett hegy, Zepfa
nevű fa, hegy tetején egy régi és egy új határjel, Feneus nevű erdő a Rona és a
Feketewpatakchw ~ Feketupatak folyók között, a Fejetupatak és a Wysso ~ Viso
összefolyásánál egy régi és egy új határjel, Sebuspatak folyónál egy régi és egy
új határjel, vulgo Zephauas-nak nevezett havasok (alpes), Orozuiz nevű folyó
forrása, Makzemberch nevű hegy, ami Bodgan vajda földjétől választja el a bir-
tokot, Viso folyón a Gyrtanoswreme nevű portus, Wez erdő, név nélküli folyó,
hegy oldalában földjel, tó, Iza folyó, Gorgopataka folyó. A kápt. a fentiekről pe-
csétjével megerősített és intercidált oklevelet ad ki. Amikor László a prépost,
János a lector, Sándor a cantor, János a custos, János a Warasd-i (!), Domonkos
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a Borsua-i, András a Zeplin-i, Péter az Vng-i, Miklós a Zabolch-i, másik Miklós
a Tarcha-i főesp. D. f. III. prox. p. fe. Penth., a. d. 1353., amikor [I.] Lajos a ki-
rály (H), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek, és M[iklós] az egri püs-
pök.

Á.: 1. I. Lajos, 1360. jún. 24. (dr. Máris Illés tulajdonában).
2. Á. 1. > kolozsvári monostor, 1667. aug. 1. (Mihályi János családja tulaj-
donában).

K.: Máramaros 30–32. (16. szám) (Á. 2-ről); Doc. Trans. C. X. 213–216. (193.
szám) (román ford. is).

R.: Doc. Val. 126–127. (89. szám) (francia).
Fk.: Doc. Trans. C. X. 449–450. (16a–16b.; Á. 1.-ről).
Megj.: Á. 1. és 2. nem került be a MNL. OL. gyűjteményébe, adataik Mihályi

János kiadásából származnak.

343. 1353. máj. 14. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
te egyrészről a zalai konv. megbízólevelével Kuchk-i néhai Sándor mr. fia
György mr. nőrokonának (soror): Zabor-i (Zala m.) Ogyoz fia János mr. özve-
gyének, Nogmortun-i néhai Mihály mr. lányának, Margit asszonynak a nevében,
másrészről személyesen Chorna-i Imre fia Lőrinc fiai: János és Benedek mr.-ek
és György mr. megbízólevelének auctoritas-ával Margit asszony nevében el-
mondta, hogy ha Nogmortun-i Nykul fia Nykul mr. Margit apjának, Mihálynak a
kezén lévő birtokaiból a Margitnak járó leánynegyedet nem pénzben, hanem
természetben adja ki, akkor az asszony azt az ország szokása szerint felbecsül-
tetve a becsértékért csak Lőrinc mr. fiainak és örököseinek adhatja. Cserében
Lőrinc fiai kötelezik magukat, hogy a birtokok becsértékét az asszonynak halo-
gatás nélkül megfizetik és Nykul mr.-nek az asszony leánynegyedével kapcsola-
tos perében nem adnak segítséget. D. Bude, 22. die fe. B. Georgii mart., a. d.
1353.

E.: Dl. 4360. (MKA. NRA. 21/70.) Papír. Hátlapján természetes színű, kerek
pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 78–79. (42. szám).

344. 1353. máj. 15.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mon. S.
Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelent színe előtt Erzsébet asszony, Tamás
volt erdélyi vajda, jelenlegi országbíró fia Konya mr. udvari lovag (aule miles)
felesége, az elhunyt Harsundorphar (hátlap: Harsundorfary) (dict.) Wlueng mr.
soror-ja és bemutatta az uralkodó saját, 1347. okt. 16-án kelt nyílt oklevelét
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mindazokról a birtokokról és az Etheg nevű várról, melyet a király adományo-
zott fivérének (l. Anjou-oklt. XXXI. 967. szám) és azt kérte, hogy az uralkodó a
bemutatott oklevelet privilégiumában írja át és erősítse meg. Az uralkodó emlé-
kezetébe idézve Harsundorphar (dict.) Wlueng szolgálatait, melyeket az gyer-
mekkorától kezdve hűségesen teljesített, (különösen a velenceiek ellen, Zára vá-
rosa előtt az oroszlán bátorságával, egészen a halálig bátran küzdött), az asszony
kérésére az általa bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti és az ab-
ban foglalt birtokokat, Etheg várat és a tributumot az asszonynak és örököseinek
adományozza Erzsébet királyné (H) beleegyezésével, a főpapok és bárók taná-
csára, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Minderről az uralkodó függő, ket-
tős, autentikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. Miklós zágrábi
püspök és királyi alkancellár keze által, a. d. 1353., XVII. Kal. Junii, uralkodá-
sának 12. évében.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Domonkos spalatói,
Dénes fr. kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás fr.
szerémi, Peregrinus fr. boszniai, István fr. nyitrai, Balázs fr. knini püspök. Mik-
lós nádor és a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Cykou
tárnokmr., Tamás c. országbíró, András Machow-i, Miklós Zeurinum-i bánok,
Pál királynéi tárnokmr., Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és soproni c., Leukus
pohárnokmr. és asztalnokmr., Dénes lovászmr., Thuteus ajtónállómr., János ki-
rálynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 64 714. (Mednyánszky cs. lt. 10.) Hártya. L iniciálé. Zöld és zöld-lila
sodraton függő két darab, természetes színű pecsét töredékeivel. Hátlapon
egykorú kézzel írott tárgymegjelölés (Privilegium super universis possessio-
nibus condam Harsundorfary confirmans litteras patentes super donatione
earundem domine condam Elizabeth filye eiusdem Harsundorfary facte
confectas.)

Á.: Garai Miklós nádor, 1424. jún. 9. Dl. 3941. (MKA. NRA. 397/23.) (Konia,
Zewrinum, Zolnok, Leukws, Thetews névalakokkal).

K.: F. IX/2. 206–212. (97. szám).
R.: Benedek-Zádorné 7. (máj. 26.-i dátummal).
Ford.: Benedek, Szolnok 27–28. (8. szám) (rossz levéltári jelzet alatt).
Megj.: I. Lajos király 1364. ápr. 18-án kelt megerősítő záradékával.

345. 1353. máj. 15.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük János
fia László Balkan-i nemes és elmondta, hogy az őt szorongató szükség elkerülé-
se végett a Saruarmonastura birtokon (Szatmár m.) fekvő részét (mely birtoknak
egy másik részét ő és már elhunyt fr.-e: Fábián Batur-i Bereck fiainak: János és
Miklós mr.-eknek és ua. Bereck fia Lőrinc fiainak már eladták) minden tartozé-
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kával és haszonvételével együtt (az egyház kegyuraságával, telki helyekkel, mű-
velt és műveletlen szántóföldekkel, erdőkkel, vizekkel és rétekkel) Bereck fiai-
nak: Miklósnak és Jánosnak, valamint ua. János fiainak: Lászlónak, Györgynek
és Istvánnak, valamint Bereck fia Leukus fia Péternek 30 M. garasért elzálogosí-
tották. Ha László v. fiai ki tudják váltani, akkor a zálogösszeg megfizetése után
Bereck leszármazottai tartoznak azt visszaadni. Ha László a birtok kiváltása előtt
örökös nélkül hunyna el, akkor rokonai nem válthatják ki, hanem a zálogbave-
vők tulajdonába megy át. Erről a kápt. pecsétjével megerősített nyílt oklevelet ad
ki. D. [f. IV.] prox. p. fe. Penthecost., a. d. 1353.

E.: Dl. 4361. (MKA. NRA. 1537/68.) Hártya, elmosódott, néhol nehezen olvas-
ható, alul középen ék alakban szakadt, a datatio egy része hiányzik. Hátlap-
ján mandorla alakú rányomott pecsét körvonala és későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: AO. VI. 77–78. (41. szám).
R.: Doc. Trans. C. X. 216. (194. szám) (román).
Megj.: A datatioból kiszakadt a feria szó teljes egészében és a quarta szó rész-

ben, ez utóbbiból a -rta rész olvasható.

346. 1353. máj. 16. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy a Peryn ~ Peren-i Miklós c. fiai: Vincent és Pál által
Vytez-i László fia Lőrinccel szemben indított, hosszú ideje folyó per tárgyalása
korábbi memorialis oklevelének megfelelően jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum)
került, amikor megjelent a színe előtt Vincent személyesen, Pál képviseletében
pedig Babapataka-i András az országbíró megbízólevelével és elmondták, hogy
Vytez-i Lőrinc a Hrapkou birtokon lévő részüket az ugyanott álló egyház kegy-
uraságával együtt, továbbá Vincent Corlathuagasa nevű birtokát elfoglalta és
elfoglalva tartja. Vytez-i Lőrinc azt válaszolta, hogy Hrapkou az övé és azt jogo-
san vette vissza, Corlathuagasa birtok korábban szintén az övé volt és jogosan
szerezte azt is vissza. Mind a két birtokról rendelkezik oklevelekkel, melyeket az
arra kijelölendő időponton kész bemutatni. Az országbíró az oklevelek bemuta-
tását máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) tette. Ekkor megjelent az országbí-
ró előtt Vytez-i Lőrinc és Miklós c. fia Vincent, valamint Pál procurator-a: Ba-
bapataka-i András jelenlétében bemutatta az országbíró 1351-ben (a. d. 1351.)
kelt privilégiumát, továbbá az országbíró ugyanabban az évben kelt, nyílt okle-
velét és a budai kápt. királyhoz intézett nyílt oklevelét.

Az országbíró privilégiuma szerint Vytez-i László fia Lőrinc a színe előtt
elmondta, hogy az őt örökség címén (ius hereditarii) megillető Mohnya, Scenth-
kereth, Hrapkou, Phlyknou birtokait, valamint Iacabuagasa birtok felét, és a cse-
re címén őt illető Corlathuagasa és Jordanuagasa birtokokat Peryn-i Miklós c.
jogtalanul elfoglalta és azokat vissza szeretné tőle kapni és Peryn-i Miklós c.-t



214

vele szemben elmarasztalták hatalmaskodásban, fejének és javainak elvesztésé-
ben, hamis oklevelek bemutatásában és nyelvváltságban (in facto potenciali et
suis proprii capitis vindicta ac amissione universarum possessionum suarum nec-
non exhibitione falsarum litterarum et in emenda lingue). Az országbíró 1351-
ben kelt, nyílt okleveléből kiderült, hogy az országbíró korábbi, bírói döntését
tartalmazó oklevele értelmében [1351.] dec. 7-én (f. IV. prox. p. fe. B. Nicolai
conf.) Vytez-i László fia Lőrinc és Miklós c. fia Miklós lovon és hadi fegyver-
zetben küzdő bajvívókat kellett állítsanak a küzdőtérre a király jelenléte elé, Lő-
rinc gyakorlott bajvívót (pugil congressus) annak bizonyítására, hogy Peryn-i
Miklós c. fia Miklós 10 évvel korábban, Szt. György ünnepét követő kedden (f.
III. prox. p. fe. B. Georgii mart., cuius tempore propoisitionis decime processus
revolutio annualis) Sarus falu végén egy pey színű lovát erőszakkal elragadta;
Miklós fia Miklós pedig egy gyakorlatlan bajvívót (pugil incongressus), hogy
ártatlanságát bizonyítsa. A bajvívás napján a felek előállították bajvívóikat, akik
lándzsát és kardot ragadva különböző sebeket ejtettek egymáson (arreptis lanceis
ac gladiis diversas plagas ac ictus bellicos mutuo sibi invicem et alternatim
tribuerint). Azonban a bárók és nemesek rendezésével a felek: egyrészről
Vytez-i László fia Lőrinc, másrészről Peryn-i Miklós c. és fiai: Miklós és István
a következőképpen egyeztek meg a fentiekkel kapcsolatban: az egymás ellen
azidáig elkövetett jogtalanságokban, károkozásokban és egyéb gonosztettekben
egymást mentesnek jelentik ki. Peryn-i Miklós c. és fiai: Miklós és István 7 bir-
tokból (Mohnya, Iacabuagasa, Jordanuagasa, Phlyknou, Scenthkerezth, Hrapkou
és Corlathuagasa), melyeket Lőrinc magáénak mondott és tőlük vissza akart sze-
rezni, a Lőrinc által választott hármat (Scenthkerezth, Hrapkou és Corlathua-
gasa) minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt (trágyázott és mezei
szántóföldek, erdők, rétek, ligetek, vizek és vízfolyások) átengedik neki és utó-
dainak örökös birtoklásra. Lőrinc a másik négy birtokot meghagyja Peren-i Mik-
lós c.-nek és fiainak, valamint leszármazottainak örökös birtoklásra minden tar-
tozékukkal és haszonvételükkel együtt. A budai kápt. nyílt oklevele szerint 1352.
dec. 27-én (f. V. prox. p. fe. Nat. d., a. eiusdem 1352.) Scenthkerezth, Hrapkou
és Corlathuagasa birtokokat az összehívott szomszédok és határosok jelenlét-
ében Phylpus-i Péter fia Miklós, a királyi curia-ból kiküldött speciális ember Pé-
ter mr., a budai kápt. kanonokja és tanúbizonysága jelenlétében László fia Lő-
rincnek iktatta, az ellentmondásokkal nem törődve, mások jogainak sérelme nél-
kül. Az oklevelek bemutatása után Peryn-i Miklós fia Vincent a maga és fr.-e:
Pál nevében Babapataka-i András elmondták, hogy jóllehet atyjuk és fr.-eik a
három birtokot Vytez-i Lőrincnek adták, de vele ők nem egyeztek meg és nem is
állnak perben, az azokban lévő részeiket nem vesztették el, ezért az iktatás ide-
jén Vytez-i Lőrincet az őket érintő birtokrészek elfoglalásától, atyjukat pedig
azoknak elvesztésétől eltiltották a budai, az egri és a szepesi kápt.-ok, valamint a
kápolnaispán okleveleivel. Az országbíró megkérdezte Vincentet és Andrást,
hogy a három birtok milyen jogon tartozott Miklós c.-hez és fiaihoz és azt vála-
szolták, hogy erről oklevelekkel rendelkeznek és bemutatták a szepesi kápt.
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1318-ban, valamint az egri kápt. 1321-ben kelt privilégiumait (l. Anjou-oklt. V.
102. szám és Anjou-oklt. VI. 270. szám) Az oklevél bemutatása után Vytez-i Lő-
rinc azt állította, hogy Hrapkou birtoka Scenthkerezt birtok határain belül fek-
szik és Scenthkerezt eladójával, Nadasd-i Lachk fia Domonkossal rokonok (in
proxima linea divisionali et generationis) és a birtokaikban osztatlanok voltak.
Ezeket Vincent, valamint Pál procurator-a: András is megerősítették az országbí-
ró kérdésére. Vincent és Pál procurator-a bemutatták az egri kápt. 1336-ban kelt
nyílt oklevelét és az azt megerősítő privilégiumot, melyek szerint megjelent az
egri kápt. előtt személyesen egyrészről Peryn-i Miklós, másrészről Vytez-i Lő-
rinc fia László és elmondták, hogy közöttük per folyt a Miklós c. Ryhno ~
Ryhnou és László Malyanyk és Vytez birtokai között fekvő föld ügyében, mely-
ről Miklós c. azt állította, hogy azt Lászlótól jogosan akarja visszaszerezni és az
az ő Ryhnou birtokához tartozik. Fogott bírák segítségével azonban úgy egyez-
tek meg, hogy László a földrészt az oklevélben foglalt határokkal visszaadja
Miklós c.-nek. Az oklevél felolvasása után Vytez-i Lőrinc elmondta, hogy az
oklevélben említett Lőrinc fia László az apja és azt a földrészt, amit az apja
Peryn-i Miklós c.-nek visszaadott, ma Corlathuagasa-nak hívnak és lakott. Vin-
cent az egri kápt. 1346-ban kelt oklevelének bemutatásával bizonyította, hogy
apja neki és fr.-ének, Istvánnak adta Corlathuagasa birtokot és elmondta, hogy
az Ryhno határain belül fekszik. Az oklevelek bemutatása után az országbíró
bírótársaival (István fr. nyitrai püspök, Miklós nádor és a kunok bírája; Domon-
kos volt Machou-i bán; Gyletus fia János mr., Boymoch-i várnagy; Treuthel
(dict.) Miklós mr. volt pozsonyi c.; Sándor fia János mr. gömöri c.; Bubek (dict.)
István liptói c. és Miklós mr. nádori prothonotarius) úgy határozott, hogy jólle-
het Vincent és Pál atyjukat: Peryn-i Miklós c.-t és fr.-eiket: Miklóst és Istvánt a
Scenthkerezth, Hrapkou és Corlathuagasa birtokok elidegenítésétől eltiltották,
azonban Vytez-i Lőrinc a Miklós c.-el kötött megegyezése előtt Scenthkerezth és
Hrapkou birtokokat örökség (mivel Lachk fia Domonkossal rokonok voltak),
míg Corlatuagasa-t csere címén igyekezett visszaszerezni Miklós c.-től; Scenth-
kerezth (melynek határai között fekszik Hrapkou Lőrinc állítása szerint) és
Ryhno (melynek határai között fekszik Corlathuagasa Vincent szerint) Peryn-i
Miklóst vásárlás címén illetik meg; Scenthkerezth birtok Lachk fia Domonkostól
örökség címén került Lőrinchez, mivel rokonok voltak; a most Corlathuaga-
sa-nak nevezett földrészt Vytez-i Lőrinc apjától: Lászlótól kapta Miklós. Peryn-i
Miklós c. a birtokokat a Lőrinccel viselt párviadal során megejtett megegyezés
révén veszítette el, mindezekért Miklós c. fiait: Vincentet és Pált a fenti birto-
kokban semmilyen jog, sem a Hrapkou-n lévő egyház kegyurasága nem illeti
meg és az országbíró ezért rájuk a birtokokkal kapcsolatban örökös hallgatást
mér. A fentiekről Vytez-i Lőrincnek függő, autentikus pecsétjével megerősített
privilégiumot ad. D. Bude, 16. die oct. fe. B. Georgii predicti, a. d. 1353.

E.: Dl. 38 965. (MKA., Archivum familiae Berthóthy 8.) Hártya, N iniciálé. Vö-
rös sodraton függő, természetes színű, kerek pecsét. Hátlapon későbbi kézzel
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írott, magyar nyelvű tárgymegjelölés: Vitez Lőrincnek való perlekedése Pe-
rinivel [...] feuld végett.

347. 1353. máj. 16. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
budai kápt. tudtára adja, hogy bírói döntése értelmében (iuxta iudiciariam
sentenciam) kiküldte Zouard fia Domonkos c. (a Bozouk-i prépost részére), il-
letve Miklós, Sumugy-i plébános (a Pilis ~ Pylis-i apát részére) speciális királyi
embereket, hogy a budai kápt. tanúságtevőjének jelenlétében 1353. ápr. 25-én (2.
die fe. S. Georgii mart., in a. d. 1353.) szálljanak ki a két Morouch birtokra,
majd a szomszédok és határosok összehívása után és azok, valamint a felek, il-
letve törvényes procurator-aik jelenlétében a [IV.?] Béla király privilégiumában
foglalt határok alapján járják be a birtokokat. Ha a határok helyesnek bizonyul-
nak és a felek a bejárásban meg tudnak egyezni, akkor mindegyiknek hagyják
meg a saját birtokát. Ha azonban nem tudnak megegyezni, akkor távozzanak el,
a királyi emberek és a budai kápt. tanúságtevője fontolják meg a határokat és
utána a két Morouch birtok határait állítsák fel, a régi határjelek mellett emelje-
nek újakat és vezessék be azok birtokába a feleket, ellentmondásukkal nem tö-
rődve. Minderről a budai kápt. máj. 1-jére (ad oct. fe. S. Georgy mart.) tartozott
jelentést tenni. Ekkor megjelent az országbíró színe előtt egyik részről a
Bozouk-i prépost, másik részről a Pilys-i apát nevében, annak megbízólevelével
Sumugy-i (dict.) István deák (litteratus) és bemutatták a budai kápt. oklevelét,
mely szerint Zouard fia Domonkos c. és Miklós, Sumugy-i plébános a kápt. ta-
núságtevője, Miklós sacerdos, a Szt. Miklós hitvalló-oltár rector-a jelenlétében
ápr. 25-én (2. die fe. B. Georgy mart.) kiszálltak Morouch birtokokra, a szom-
szédok és határosok összehívása után, a Pilis-i apát és a Bozouk-i prépost jelen-
létében azokat [IV.?] Béla király privilégiumában foglalt határok mellett bejár-
ták, először Egyed prépost mutatása alapján: Morouch falu melletti Veprech fo-
lyó, ami Ruh c. és Leustachius fia Bogud földjeitől választja el a birtokot, itt a
felek egyetértettek. [IV.?] Béla király privilégiuma szerint a Bozouk-i prépost
rétje mellett, fűzfa alatt kellene lenni határjelnek, de nem volt. A folyó mellett
továbbhaladva a prépost azt állította, hogy fűzfa alatt újabb határjel van, de még
fűzfát sem találtak. A prépost azt állította, hogy a Pylis-i apát azt kivágatta. A
folyó mellett volt egy jól látható határjel, amiről az apát procurator-a azt állítot-
ta, hogy Gekminus gyógyszerész (apothecarius) állította, ami mellett a királyi
emberek újabb határjelet emeltek. Szántóföldek, völgy, Monyarod völgyön ke-
resztül haladó út. A prépost azt állította, hogy az út mellett, annak bal oldalán,
gyümölcsfa alatt határjel van, de ott gyümölcsfát sem találtak. Az ott lévő tölgy-
fa alatt volt határjel, ami mellett új határjelet emeltek. A prépost azt állította,
hogy a gyümölcsfát a Pilis-i apát vágatta ki. Az úton továbbhaladva a prépost
több határjelet mutatott, amelyek mellett újakat állítottak. Mathkachvelegh
völgyben volt 4 határjel. Ezután az apát procurator-a mutatta meg a határokat,
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azt állítva, hogy a prépost által mutatottakat Gekminus jogtalanul emelte. Hj.: a
Morouch birtok melletti Veprech folyó választja el a birtokot, valamint egyik
részről Ruh c. és Bogod birtokát, másik részről pedig a másik kérdéses birtokot,
ahogyan az [IV.?] Béla király privilégiumában áll. A Bozouk-i prépost földje,
két új földjel, a prépost rétje. A rét mellett egy fűzfa alatt két új földjel. A bemu-
tatott privilégium szerint egy másik folyó mellett, egy fűzfa alatt van egy határ-
jel, de nem találták meg a fát. Azonban volt két, újólag emelt határjel. Monyarod
faluba tartó út. A völgyben nem volt víz, csak nádas és füvek (herbe). A prépost
azt állította, hogy a privilégiumban nem ez a völgy szerepel, hanem az, amit ő
mutatott meg. Új határjel az út jobb oldalán, holott a privilégium a bal oldalon
mondta, egy gyümölcsfa alatt és gyümölcsfát sem találtak. Az út mellett kicsit
távolabb két új határjel. Új határjelek a Mathkachvelegh völgyig, ahol négy ha-
tárjel volt. A felek a határjelek megmutatásában nem tudtak megegyezni. A kirá-
lyi emberek, a szomszédokkal és határosokkal együtt a következőképpen hatá-
roztak: a Bozouk-i prépost régi határjeleket, míg az apát procurator-a csak új
határjeleket tudott mutatni, ezért a birtokrészt a prépostnak és egyházának iktat-
ják, jóllehet az apát procurator-a azt ellentmondásával többször félbeszakította.
Mivel a Morouch birtok határainak bejárásában a felek nem tudtak megegyezni
és a birtokrészt még nem becsülték meg és becslés nélkül az országbíró nem tud
a felek között igazságot tenni, ezért oklevelével felkérte a budai kápt.-t. hogy
küldje ki tanúbizonyságait, akiknek a jelenlétében Palasth-i Lyptou fia István v.
Vorbou-i Lukács v. Péter fia Pál v. Derseneu-i Lipoldus (a Bozouk-i prépost ré-
szére küldött), illetve Zanthou-i János fia Miklós v. fr.-e Pál v. Nyek-i Balázs fia
János v. fr.-e: György v. Baarath-i Balázs fia Lőrinc (a Pilis-i apát részére kül-
dött) királyi emberek júl. 28-án (4. die fe. B. Iacobi ap.) a vitatott, a Bozouk-i
prépost által mutatott határok által körülzárt földre kiszállva, a szomszédok és
határok összehívása után, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében, a vita-
tott földrészt tartozékaival és haszonvételeivel, más fogott bírákkal együtt királyi
mértékkel mérjék meg, v. ha megmérni nem lehet, akkor szemre becsüljék meg.
Minderről a kápt. aug. 1-jére (ad oct. dict. fe. S. Iacobi ap.) a királynak tegyen
jelentést. D. Bude, 16. die oct. fe. B. Georgii mart. predicti, a. d. 1353.

E.: Dl. 39 191. (Regnicolaris lt.-ból, Archivum palatinale, ismeretlen állag 25.)
Előlapon alul egykorú kézzel feljegyzés: Octavo die octavarum festi
Nativitatis Virginis gloriose, in octavis festi Omnium Sanctorum ad iudicem
sexto se presentibus capitulo. Hátlapon külzet (Amicis suis honorandis, ca-
pitulo ecclesie Budensis, pro domino preposito de Bozouk contra dominum
abbatem de Pilis super possessionaria estimatione quarto die festi beati
Iacobi apostoli presentibus regiis et vestris hominibus fienda, cuius seriem
ad octavas dicti festi beati Iacobi apostoli per partes volumus reportari.) és
természetes színű, kör alakú zárópecsét kis maradványai, továbbá egy ter-
mészetes színű pecsétfő töredékei.

R.: Bakács, Pest megye 198. (679. szám).
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348. 1353. máj. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Lőrinc fia
Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. és fr.-e: Leukus, pohárnokmr. és asztalnokmr.
és azt kérték, hogy a Nyitra m.-i Golgouch birtokukon, a Wagh folyó portus-ánál
(in portu seu navigio) szedett tributum-ot az uralkodó a testvérek által a folyóra
építetett hídra helyezze át. Az uralkodó a kérésnek eleget téve a tributum-ot át-
helyezi. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1353.

Á.: a 723. számú oklevélben.
Megj.: Á. szerint eredetije nyílt oklevél volt.

349. 1353. máj. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) a pozsonyi kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Zaz-i Miklós fia Jakab, Péter fia János, Tamás fia András és Kordus (dict.) Mik-
lós nevében, hogy a Pozsony m.-i Zaz birtokukat be kellene járni. Ezért az ural-
kodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Walka-i Benke fia Péter v. Kysleged-i Antal v. Magyar-i Miklós fia Mihály kirá-
lyi ember kiszáll a birtokra, a szomszédok és határosok jelenlétében azt igaz és
régi határai mentén bejárja, a szükséges helyeken új határjeleket emel, majd a
birtokot iktatja Miklós fia Jakabnak, Péter fia Jánosnak, Tamás fia Andrásnak és
Kordus (dict.) Miklósnak azzal a joggal, amivel hozzájuk tartozik; az esetleges
ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt. tegyen
jelentést. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 14/17/34. (Df. 226 814.) Hártya. Hát-
lapon külzet (Fidelibus suis, capitulo Posoniensi pro Iacobo filio Nicolai et
aliis interius expressis reambulatoria.) és rányomott zárópecsétet rögzítő
papírszalag.

Á.: a 397. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 85–86. (49. szám) (Á. 2. alapján, kihagyásokkal); FONS XXII.

(2015)/1. 139–140. (31. szám).

350. 1353. máj. 17. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrészről Wezseus mr., Zo-
lyum-i c., másrészről Zemel-i Og fia István, ua. Og fia Miklós fiai: Adam (dict.)
Miklós és Márton személyesen (fr.-ük: Domonkos terhét magukra vállalva) és a
felek élőszóval kijelentették, hogy korábban Wezseus mr. Karakou (Baranya m.)
birtokát elcserélte Istvánnal és Miklós fiaival az ő Izbold, Kustand és Ormand
(Baranya m.), valamint Ibolcha (Tolna m.) birtokaikra, mely cserét a kápolnais-
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pán foglalta írásba. Most ésszerű okonál fogva a birtokokat visszacserélik, egyik
fél sem tart fenn semmilyen jogot a cserebirtokokban sem magának, sem örökö-
seinek. A kápolnaispán cseréről szóló korábbi oklevelét érvénytelenítik. D.
Bude, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1353.

E.: Dl. 77 063. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/374.). Hártya, egy helyen lyukas, ami
2 sorban 3-4 betűs, 1 sorban pedig 1-2 szavas hiányt okoz. Hátlapján termé-
szetes színű, kerek pecsét töredékei, valamint későbbi kezekkel írott latin
nyelvű tárgymegjelölések.

K.: Z. II. 519–520. (393. szám).

351. 1353. máj. 18. Villanova

[VI.] Ince pápa a korábbi pápák bárki részére bármely egyházi javadalom-
ról szóló ígérvényét (commendas et concessiones) visszavonja. D. apud
Villamnovam, avignoni egyházm., XV. Kal. Iunii, pápasága első évében. [1353.]

E.: —
R.: Gasnault I. 105. (301. szám).

352. 1353. máj. 18. Gora

Baudonus Cornotus a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Mo.-i és szla-
vóniai perjele és Dubica c.-e jelen privilégiumában emlékezetül adja, hogy Ist-
ván szabó (sartor), most zágrábi villicus és Dénes fiai: György és Mainard a Go-
ra districtus-ban fekvő Sitno nevű birtokot a rendtől prediális módra (more
prediali) bérbe vették, de 30 év alatt sem a rendnek, sem neki nem teljesítettek
az után semmilyen szolgálatot. Mivel a birtok most puszta és elhagyatott, ezért
Istvánt, Györgyöt és Mainard-ot először megidézte Dubica m. (comitatus de Du-
bica) nemeseinek, prediálisainak és másoknak, ápr. 12-én (12. Apr.), aztán a
máj. 17-én (die 17. mensis presentis Maii) tartott közgyűlésére (congregatio ge-
neralis), hogy a birtokra vonatozó okleveleiket mutassák be, de ők nem mentek
el és megbízottat (responsalis) sem küldtek, ezért a perjel az előkelőkkel (una
cum proceribus) együtt megfosztotta őket a birtoktól. Ugyanakkor megfontolva
mindazokat a szolgálatokat, melyeket Iuan fia Iuan nemes férfi eddig is tett és ez
után is tenni fog a rendnek, a birtokot neki és örököseinek adja az előkelőkkel
együtt. Iuan és örökösei a birtok után a perjelnek, v. Gora-i preceptorának évente
tartoznak a birtokról a marturina kétharmadát, a teljes tizedet, egy descensus-t és
három inxenium-nak nevezett adófajtát megfizetni. Az erőszak, vérontás, gyúj-
togatás és tolvajlás bírságának kétharmad része a Gora-i házat illeti, egyharmad
része pedig Iuan-t és örököseit. Amíg Iuan és utódai hűségesek maradnak, az
adomány is érvényben marad. Az István, György és Mainard részére szóló, a
birtokkal kapcsolatos okleveleket a perjel érvényteleníti. Erről perjelségének
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(prioratus) új pecsétje alatt állítatt ki privilégiumot. D. in domo nostro de Gora,
die 18. Maii., a. d. 1353. Amiért perjelsége idején használt korábbi pecsétje most
Albannus-i Monregalis fr. kezeiben van, aki hűtlen lett, ezért az általa kibocsá-
tott és a régi pecsétjével megerősített okleveleket érvényteleníti. D. etc. ut supra.

E.: NAZ. Középkori oklevelek DON. 17. (Df. 252 351.) Hártya, N iniciálé.
Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján későbbi kézzel írott latin nyelvű
tárgymegjelölés.

Má.: HDA. Spisi obitelji Ottenfels 11. 592. (Df. 279 532.) (19. sz.-i), csonka.
K.: Smič. XII. 165–167. (121. szám).

353. 1353. máj. 19. Buda

[I.] Lajos király (H) a Jazow-i konv.-nek. Jelentette neki Tyba-i Lőrinc fia
László, hogy Noghmihal-i Jakov fia László vizsgálatot kezdeményezett ellene a
következő ügyben: [1351.] nov. 1-jén (in fe. OO. SS., cuius proxime preteriisset
revolutio annualis) átküldte famulus-át, Pétert Tyba birtokra, ahol az Tamás fia
Mihályt több sebbel megsebesítette; Lőrinc fia László azonban azt állította, hogy
mindezekben ártatlan. Az uralkodó felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúságte-
vőjét, akinek a jelenlétében Korchua (jelentés: Korchwa-i) Lukács királyi ember
mindenkitől, akitől lehet és kell, megtudja az igazságot és minderről a konv. a
királynak tegyen jelentést. D. Bude, in oct. fe. Penth., a. d. 1353.

Á.: a 441. számú oklevélben.
K.: Sztáray I. 236–237. (134. szám) (átíró oklevélben).

354. 1353. máj. 19.

A veszprémi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Wgh-i Tamás fia János és fia: Péter személyesen és elmondták, hogy egy Wgh-i
birtokrészüket, melynek a másik, ugyanakkora része (pars sive medietas ...
equalis) Wgh fia Lőrincet illeti meg, erdőkkel, rétekkel, szántóföldekkel és min-
den más tartozékával együtt, továbbá a kegyúri joggal (ius patronatus) Durugd-i
István fiainak: Pál és István mr.-nek 20 széles, nehéz súlyú bécsi dénár M.-ért
(pro viginti marcis denariorum Viennensium promptorum gravis ponderis) a je-
len oklevél kiadásától számított 20 évre elzálogosították, oly módon, hogy János
és Péter az elzálogosított birtokrészben István fiait mindenkivel szemben szava-
tolni tartoznak saját költségükön és fáradságukon, különösen ua. János más fiai-
val: Imrével és Miklóssal szemben, akiknek a vallomása (confessio), mivel
gyermekkorúak, nem érvényes. Ha Imre és Miklós a törvényes kort elérve (ad
legitimam ... etatem) pert kezdenek az Wgh birtokból őket érintő és elzálogosí-
tott rész miatt István fiai ellen és őket János és Péter nem tudja abban megvé-
delmezni, akkor Copan nevű birtokukból pereskedés nélkül István fiainak tar-
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toznak adni zálog címén egy részt, változatlan feltételekkel. A 20 év letelte után
a zálogösszegért, minden becslés kizárásával János és fia: Péter v. más fiai a zá-
logbirtokot kiválthatják és István fiai tartoznak azt visszaadni. A birtoknak Ist-
ván fiai által szedett hasznai és haszonvételei nem számítanak bele a zálogösz-
szegbe. Mivel a zálogba adott birtokrész elhagyatott és lakatlan, a 20 év letelte
után, a visszaváltás idején János és fiai azoknak az épületeknek és házaknak az
értékét (a kőből készültek kivételével), melyeket István fiai v. jobbágyai emel-
tek, fogott bírák becslésének megfelelően tartoznak István fiainak megtéríteni. A
fentiekre János és Péter kötelezték magukat a kápt. előtt. Mivel az oklevelek hát-
lapjára nyomott pecsét az idő v. valamilyen váratlan esemény miatt tönkre szo-
kott menni (quia sigilli impressio in dorso litterarum affixa temporis antiquitate
vel aliis casibus intervenientibus inopinatis solet corrumpi et citius vetustari),
ezért István fiainak kérésére függőpecsétjükkel megerősítve adják ki jelen okle-
velet részükre, noha másik példányát (alia presentium paria) Pál fia Istvánnak,
valamint Jánosnak és fiának: Péternek nyílt alakban (patenter) adták ki. D. in fe.
S. et individue Trinitatis, a. d. 1353.

E.: Dl. 91 448. (Festetics cs. lt. VESZPRÉM 4.) Hártya. Hiányzó N iniciálé.
Hártyaszalagra függesztett, természetes színű, kerek, ép pecsét.

355. 1353. máj. 19.

A Zoborium-i Szt. Ipolit mártír-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy
megjelent előtte egyrészről Ludan-i (dict.) Iuan fia Pál, másrészről István fr.,
nyitrai püspök és sacre pagine magister nevében és megbízólevelével Lőrinc és
előbbi elmondta, hogy Wytus volt nyitrai püspök a püspökség Bylle birtokán, a
Nytra folyó mellett Dé-re fekvő három telket (sessiones curiarum), a hozzájuk
tartozó kertekkel és egyéb haszonvételekkel és egy, 38 iugerum-nyi Bylla-i föld-
részt (in toto quadraginta iugera minus duobus) szántóföldekkel, bozótosokkal,
ligetekkel, rétekkel és vizekkel, valamint két iugerumnyi földet a telkek mögött
elcserélt vele és fiával: Miklóssal a Ludan-ban fekvő részekért. Mivel nem akar-
ja, hogy ő v. örökösei az egyházzal szemben abban megmaradjanak a jövőben
(non sibi, neque suis posteritatibus contra una ecclesie in ipsa in futurum reside-
re), ezért azt minden tartozékával és haszonvételével együtt visszaadja, bevezet-
ve annak birtokába a püspököt és hivatalbeli utódait, magának és örököseinek
abban semmi jogot fenn nem tartva, a birtokról szóló korábbi okleveleket pedig
érvénytelenítik. D. in fe. S. Trinitatis, a. d. 1353.

E.: Dl. 101 905. (Batthyány cs. Miscellanea.) Hártya. Hátlapján más középkori
kéz írásával tárgymegjelölés (Bilia.) és kerek, rányomott pecsét körvonala.
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356. 1353. máj. 19. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja a zágrábi kápt.-nak. A herceg és a
bán [1353.] máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.), Zágrábban, a nemesek ré-
szére tartott közgyűlésen (congregatio generalis) hozott döntésének megfelelően
Mihály fia László, fr.-ei: Bazarad és Bereck és fr. patruelis-ei: Valter fiai: János
és Balázs, továbbá László felesége: Rusa asszony összes birtoka a herceg és a
bán kezéhez háramlott. Ezekből azonban a Kaniska folyó mellett fekvő Kaniska
nevű birtokot László fia Lachow vásárlás címén bírta, melyet be kellene járni. A
bán ezért felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
György fia János hercegi és báni ember a szomszédok és határosok összehívása
után és jelenlétükben kiszáll a birtokra, azt igaz és régi határai mentén bejárja, a
szükséges helyeken új határjeleket emel, majd iktatja azt László fia Lachow
mr.-nek, nem törődve a fent felsoroltak ellentmondásával, akik azt hatalmaskod-
va (potenter) bírták. Mihály fia Lászlón és társain kívüli ellentmondókat pedig
idézzék meg a bán jelenléte elé és minderről a kápt. a hercegnek v. a bánnak te-
gyen jelentést. D. Zagrabie, in oct. fe. Penth. a. d. 1353.

Á.: a 372. számú oklevélben.
K.: Smič. XII. 167–168. (122. szám).
R.: Halász, É., Szlavón 124–125. (189. szám).

357. 1353. máj. 20.

László, csanádi [!] prépost, [I.] Lajos király kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja 1353. máj. 20-án (2. die fe. S. Trinitatis, a. d. 1353.) kelt oklevele arról,
hogy András fia Benedek, Ábrahám fia Pál, Bathor fia Lukács és Rakouch-i
Ewzen fia Rauaz (dict.) Miklós átadják a Prebouch birtokkal szomszédos birtok-
részüket Myke fia István deáknak (litteratus), Prebuch-i János fiainak: Lászlónak
és Jánosnak örökös birtoklásra.

Tá.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. v Bytči (Biccse). Turóc m. lt.:
Turóci registrum 3. (Df. 283 070.) (1391–1416 között készült másolat.)

K.: Lip. reg. 69.; TT. 2 (1902.) 203.
R.: F. IX/2. 301. (146. szám); TT. 4 (1904.) 264. (281. szám); Juhász, Csanádi

székeskápt. 105. (136. szám).

358. 1353. máj. 21.

A zágrábi egyház kápt.-ja jelenti Istvánnak, egész Sclauonia, Ho. és Da
hercegének, hogy itt átírt, 1353. máj. 14-én kelt oklevelének (l. 340. szám) meg-
felelően Dobowcz-i János fia János hercegi emberrel kiküldték tanúságtevőjü-
ket: János custos-t, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették: a her-
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cegi ember a kápt. tanúságtevője és az összehívott határosok és szomszédok je-
lenlétében kiszállt a birtokra, azt igaz és régi határai mentén bejárta és iktatta
Tamás mr.-nek és Thar (dict.) Jánosnak örökös birtoklásra. A birtok határai,
ahogyan a hercegi ember és a kápt. tanúságtevője írásban (in scriptis) jelentették:
Kozlowakneva liget, a Kaproncza-i hospesek födje, a Kaproncza-ról menő nagy
út, földjel, másik földjel, földjellel körülvett fa, földjellel körülvett tölgyfa,
György fiainak Wrathna nevű birtoka, Swpanoworakythie liget, út, földjel, vulgo
Raginthir-nek nevezett bozótos, Thwl fa, földjel, erdő, út, thwl fánál három ha-
tárjel, Rathkakedhel-i nemesek birtoka, Jazenouch erdő, tó, körtefánál földjel,
földjel, Hagkas folyó, Pankonomoshysche, Mochya folyó, forrás, két thwl fánál
földjelek, mező, Raschynam folyó, Drawa, malmok, földjel, Mykch bán fia: Ist-
ván mr. Zthrwga nevű birtoka, kereszttel jelölt twl fa, másik kereszttel jelölt thwl
fa, kereszttel jelölt fák sora, földjel, malamlaka, Bizthra víz, Bakynamlaka víz,
Móric fia Mykch birtoka, Bakynamlaka, thwl fa, földjel, liget, út mellett másik
földjel, árok (fossatum), Gozlowakneya liget, mező. D. f. III. prox. p. fe. S.
Trinitatis, a. d. supradicto. [1353.]

Á.: a 387. számú oklevélben.
K.: Alsószlavónia 48–50. (36. szám); Smič. XII. 168–169. (123. szám).
Megj.: K.-ban a hj. utolsó része hibás.

359. 1353. máj. 22. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege tudtul adja, hogy máj. 1-jén (in
oct. fe. B. Georgii mart.) Mihály fia Lászlónak, fr.-einek: Bazarad-nak és
Berecknek, valamint feleségének: Rusa asszonynak, nemkülönben Planicha ~
Planycha-i Valter fiainak: Jánosnak és Balázsnak be kellett volna mutatniuk bi-
zonyítékaikat a Pousa fia László fia Lachou-val szemben folytatott, a Körös
m.-ben, a Ryche-i kerületben (in districtu) fekvő, Kanizka nevű birtokkal kap-
csolatos perükben, Péter volt vicebán oklevelének megfelelően. A jelzett időpon-
ton Peteuch fia János körösi c. előtt megjelent egyrészről Mihály fia: László és
megbízólevéllel képviselte a társait, másrészről pedig Lachou; és előbbi bemu-
tatta [IV.?] László király privilégiumát, mire Lachou is bemutatta [IV.?] László
király egy másik privilégiumát. János c. felismerte, hogy a Mihály fia László
által bemutatott oklevél hamis, ezért mind a két fél okleveles bizonyítékait ma-
gánál tartotta vizsgálat végett és a herceg parancsának engedelmeskedve a pert
áttette a máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.), a nemesek, birtokosok, vala-
mint minden rendű és rangú ember számára Zágrábban tartott közgyűlésre
(generalis congregatio), a herceg; az általa delegált bírák: István fia Miklós,
egész Sclauonia és Ho. bánja; valamint György mr., hercegi aula ítélőmr.-e
(prothonotarius), Orbaz-i c., a nemes esküdtek, valamint minden jelenlévő ne-
mes elé vizsgálatra. Itt megjelent Lachou személyesen, Mihály fia László pedig
a csázmai kápt. megbízlevelével képviselte társait és a c. pecsétjével lezárt okle-
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velekből kitűnt, hogy a Kanizka nevű birtok egykoron Athanyas fia Domonkosé
volt, akinek ismeretes bűne miatt (ob notorio crimine) a birtokok a király kezére
szálltak és királyi adományképpen Gerzenche-i Miklós fia Jánosé lett, akitől
Lachou megvásárolta. A Mihály fia László által bemutatott oklevélen a viasz új
volta és a pecsételés látványa (in novitate cere et sigillari impressione eiusdem
sigilli) bizonyította a herceg, a bírák és az esküdtek számára annak hamis voltát.
A herceg az ügyet másnapra (ad alterum diem) elhalasztotta és a feleknek a bírák
pecsétjeivel lezárt okleveleit Peteuch fia János mr.-nek adta megőrzésre. Másnap
(ipso die crastinante) a herceg a bírákkal, az esküdtekkel és minden a törvény-
széken jelen levő nemessel az ügyben törvényszéket ült és megparancsolta, hogy
János mr. mutassa be a gondjára bízott okleveleket, de ő ekkor megrettenve fel-
állt és kijelentette, hogy úgy a Lachou által, mint a Mihály fia László által bemu-
tatott oklevelet, László az ő Zágráb városban (in civitate nostra Grecensi) vett
szállásán csalárd módon visszakérte és alattomban elvitte, majd az oklevelekkel
együtt megszökött. A herceg által delegált bírák, az esküdtek és a közgyűlésen
jelen lévő nemesek a következő döntést hozták: Mihály fia László, valamint fe-
lesége, fr. uterinus-ai: Bazarad és Bereck, továbbá fr. patruelis-ai: Planycha-i
Valter fiai: János és Balázs, akiket megbízólevéllel képviselt, bűnösek hamis
oklevél bemutatásában. Lászlót az oklevelek csalárd megszerzéséért, mint fel-
ségsértőt (tamquam sedem maiestatem violentem) fejvesztéssel és minden javá-
nak elvesztésével büntetik (in capitali sententia et amissione omnium suarum
possessionum proprietatumque et bonorum ubilibet existentium). Bazarad-ot és
Bereck-et, Valter fiait: Jánost és Balázst és Rusa asszonyt hasonlóképpen min-
den javuknak elvesztésével büntetik. A Kanizka nevű birtokot pedig minden tar-
tozékával egyetemben vásárlás címén Pousa fia László fia Lachou-nak és le-
származottainak adják örökös birtoklásra és erről a herceg később privilegiális
oklevél kiállítását ígéri. D. 15. die congregationis nostre predicte, in loco ante-
dicto, a. d. 1353.

E.: GYMSML. Soproni Levéltár, Sopron várm. lt. 4506. (Df. 264 725.) Hártya,
sérült. N iniciálé. Hátlapján rányomott pecsét nyomai, valamint későbbi kéz-
zel írott tartalmi összefoglalók.

K.: Sümeghy I. 28–32. (26. szám); Hercegek 165–168. (38. szám).
R.: MTT. 9 (1861.) 120. (53. szám); Halász É., Szlavón 228–229. (439. szám).

360. 1353. máj. 22.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H) és a kunok bírájának,
hogy itt átírt, ápr. 17-én kelt oklevelének (l. 240. szám) megfelelően Baka-i Mi-
hály nádori emberrel kiküldték tanúságtevőül István karpapot (sacerdos cori [!]
nostri). A kápt.-ba visszatérve a kápt. tanúbizonyságának jelenlétében a nádori
ember a következőket jelentette: máj. 13-án (f. II. prox. p. fe. Penth.) kiszálltak
Syd birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben (kü-
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lönösen: János fia Fülöp, Charnauada-i István fiai: Miklós és István, Pethled-i
Péter fia Tamás, Daraouch-i János fia László, ua. László fiai: a gyermekkorú
Lőrinc és István, akiket László két jobbágya ölben vitt oda (pueros, quos duos
iobagiones iamdicti Ladisali in ulnis suis inibi portavissent) azt régi határai men-
tén bejárni és minden tartozékával és haszonvételével együtt László fia János
mr.-nek akarták iktatni, Deseu volt Beregh-i c. fiainak: Jánosnak és Domonkos-
nak tiltakozásával nem törődve. János fia László a maga nevében a Gylenus~
Gylyenus és Barrabas birtokokról Darouch birtokra vezető két út között fekvő
földrész iktatásnak, a két jobbágy pedig az ölükben hordozott két gyermek nevé-
ben (prenominati vero duo iobagiones ipsos duos pueros in ulnis suis bayulena-
tes) a teljes Syd birtok iktatásának ellentmondtak, de más ellentmondó nem lé-
pett fel. A Chamauada-i és Pethled-i nemesek belegyeztek Syd birtok iktatásába
és határainak felállításába. A nádori ember kijelenette továbbá, hogy Syd birto-
kot Deseu fiainak Gylyenus birtokától a Mych folyó teljesen elválasztja. Jóllehet
készek voltak János fia Lászlót és fiait megidézni, hogy ellentmondásuk okát
adják meg, de a nádor okleveléből hiányzott az idézési záradék (quia in predictis
litteris vestris clausula citationis deficiebat), ezért azt nem tudták megtenni. D. f.
IV. prox. an. fe. Corporis Christi, a. supradicto. [1353.].

E.: Dl. 77 064. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/226.) Papír. Hátlapon külzet (Domino
palatino, pro magistro Iohanne filio Ladislai de Warada contra Ladislaum
filium Iohannis de Darouch et filios eiusdem intranominatos super statutio-
ne et metarum erectione possessionis Syd vocate per modum intrascriptum
prohibitoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1433. márc. 13. Dl. 80 409. (Zichy cs. zsélyi lt.
2/1034.)

K.: Z. II. 521–522. (394. szám).
Megj.: Tá. kiadásában (Z. VIII. 499–510. (345. szám) helye jelezve).

361. 1353. máj. 22. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelkiekben általános helyettese (in
spiritualibus vicarius generalis) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrész-
ről Werez-i Kuer (dict.) Miklós fia János fia György személyesen, Bethlen fia
Simon fia Balázs anyjának: Laad-i Domonkos lányának; Zouk fia Jakou pedig
Kellemes-i Miklós fia Nog (dict.) Domonkos feleségének azaz Edelen-i László
lányának, Margit és Erzsébet asszonyoknak nevében, megfelelő megbízóleve-
lekkel; másrészről pedig Gogy-i Gereuenus fia Mihály fia Péter mr. és előbbiek
elmondták, hogy György és az asszonyok anyjuk és nagyanyjuk, Jolench asz-
szony (Laad-i Domonkos felesége, Gogy-i Gereuenus lánya) leánynegyede
ügyében Mihály fia Pétert, Gereuenus unokáját perbe hívták az egri püspök és a
korábbi helyettesek színe elé, ahonnan a per László prépost elé került. Mihály fia
Péternek fogott bírák döntésének és László prépost korábbi egyezség- és kötele-



226

zőlevelének megfelelően a leánynegyed pénzbeli megváltásaképpen 75 kassai
M. garast és ft.-ot (75 M. bonorum grossorum et florenorum conputi Cassensis)
kellett fizetnie az asszonyoknak és Györgynek, akik ezzel megelégedve Mihály
fia Pétert és örököseit Jolench asszony leánynegyede felől nyugtatják és mentes-
nek jelentik ki. György és az asszonyok megbízottjai megbízóik nevében megbí-
zotti auctoritással vállalták, hogy Mihály fia Pétert v. utódait a leánynegyeddel
kapcsolatban a jövőben saját költségükön és fáradságukon tartoznak megvédel-
mezni. Amikor az oklevelet elviszik az egri kápt.-hoz, azok a prépost kérésére
oklevelükben megerősítik a fentieket. D. Agrie, 4. die oct. fe. Penth., a. d. 1353.

E.: Dl. 4363. (MKA. NRA. 43/38.) Papír. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tárgymegjelölés és mandorla alakú, természetes színű pecsét töredé-
kei.

K.: AO. VI. 79–80. (43. szám).

362. 1353. máj. 22. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírájának 1353. máj. 22-én (22. die oct.
fe. B. Georgii mart., a. d. 1353.), Budán kelt, bírói döntését tartalmazó oklevelé-
ben Muthna birtokot Karaz fia Jánosnak, Pál fia Gyulának, Buda fia Endrének és
Olka fiainak: Batyz-nak és Tamásnak és nemzetségtársaiknak (alii generationum
eorum homines) ítéli, Palahta-i Demeter fia László ellenében.

Tá.: Turóci konv., 1404. máj. 17. ŠA. v Banskej Bystrici Pobočka Kremnica,
Körmöcbánya város lt.: Körmöcbánya város tanácsa: Oklevelek és levelek
1/17/1/24. (Df. 249 723.)

R.: ZsO. II/1. 3181. szám (a tartalmilag átíró oklevélben).

363. 1353. máj. 23. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lent előtte Demeter, a Moroucha-i Zelnavásárhely (Forum Zelna) villicusa, va-
lamint Lőrinc fia Fülöp és Benedek fia Mykch uo. való jobbágyok és a maguk,
valamint a többi jobbágy nevében bemutatták István fia Miklós bán oklevelét,
melyben átírta Mykch bán szabadságaikról szóló oklevelét (l. Anjou-oklt.
XXVIII. 315. szám) és azt kérték, hogy a herceg a bemutatott oklevelet privilégi-
umában írja át és erősítse meg. A herceg a kérésnek eleget téve a bemutatott ok-
levelet egy cikkely kivételével (bárki megy a faluba lakni, ha előtte szavatolta is
visszatértét (relicta fideiussione), jótállás-vállálása miatt senki nem háborgathat-
ja), megerősíti. Továbbá megengedi a zelnavásárhelyi jobbágyok számára, hogy
a közöttük támadt perekben nem közülük való tanút állítani, v. ilyen emberrel
esküt tenni nem lehet. Erről a herceg függő, autentikus pecsétjével megerősített
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oklevelet ad ki. D. Zagrabie, György mr., a hercegi aula prothonotarius-a és
Orbaz-i c. keze által, X. Kal. Iunii, a. d. 1353., hercegségének első évében.

Á.: Váradi kápt., 1408. okt. 19. A.HAZU D-V/31. (Df. 230 476.)
K.: Smič. XII. 170. (124. szám); Hercegek 168–169. (39. szám).
R.: Halász É., Szlavón 228. (438. szám).

364. 1353. máj. 23.

Az erdélyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük az
elhunyt Ilye-i András c. fiai: Lorand custos, Sándor és Máté és elmondták, hogy
fr.-eikkel: Gyurk-kel, Ernee-vel és Mihállyal birtokaikban osztályt tettek, aho-
gyan az István volt erdélyi vajda és Zolnuk-i c. privilégiumában és a kápt. nyílt
okleveleiben olvasható. Ezt az osztályt most megerősítik, a fenti oklevelekben
olvasható feltételekkel, különösen Máté, mivel ő az első osztálynál nem volt je-
len. D. in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1353.

Á.: 1. Erdélyi kápt., 1406. júl. 21. Dl. 42 892. (Múz. Ta. 1910/55.)
2. Erdélyi kápt., 1406. júl. 21. (ue. szám alatt) (az eredeti oklevél 1912-ben
készült Má.-a.)

R.: Erdélyi Okm. III. 264. (714. szám).

365. 1353. máj. 23. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően a színe előtt Sampson
fia Jakab Miklós nádor megbízólevelével képviselve Warda-i László fia János
mr.-t máj. 1-jétől kezdődően (ab oct. fe. B. Georgii mart.) 22 napon keresztül
megjelent Balkan-i János lánya: Ilonch (nobilis puella) ellen, aki nem ment el és
nem küldött maga helyett senkit, amiért az országbíró királyi bírságban (in
iudicio regali) elmarasztalja, ha nem tudja magát kimenteni. D. Bude, 23. die
termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 065. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/237). Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Warda contra nobilem puellam Ilonch vo-
catam, filiam videlicet Iohannis de Balkan iudiciaria.), lap alján jegyzet
(Solvit Stephanus. In Zabouch.), továbbá természetes színű, kerek zárópecsét
töredékei.

K.: Z. II. 519. (392. szám).
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366. 1353. máj. 24. Buda

[I.] Lajos király (H) Zudar (dict.) Péter Sarus-i c.-nek és várnagynak v.
alispánjának tudtára adja, hogy jelentették neki Scuenye-i Merse özvegye, Synka
fia Péter lánya, Anna nemes asszony nevében, hogy ua. Merse fia Lőrinc őt és
Merse-től született gyermekkorú fiát (tenere etatis): Benedeket Merse birtokai-
ból kizárta és semmit nem adott nekik a birtokok jövedelméből. Ezért az uralko-
dó felszólítja a c.-t, hogy az asszonyt és fiát: Benedeket Merse birtokaiba iktassa
vissza és őket mindenkivel, de különösen Lőrinccel szemben királyi auctori-
tas-sal védelmezze meg. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. Corporis Christi, a. eiusdem
1353.

E.: Dl. 70 362. (Szineyei Merse cs. lt. B.) Papír, néhol foltos. Hátlapra nyomott,
kis méretű vörös színű pecsét. Hátlapon, pecsét fölött jegyzet (Relatio Nico-
lai litterati.). Hátlapon írásirányra merőlegesen más középkori kézzel:
Laurentius filius Merse.

367. 1353. máj. 24.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Miklós nádor (H) és a ku-
nok bírájának ápr. 19-én kelt oklevelének (l. 246. szám) megfelelően Sándor fia
István nádori emberrel kiküldték tanúságtevőül karbeli clericus-ukat: Domokost,
akik visszatérve elmondták, hogy máj. 3-án (3. die oct. fe. B. Georgii mart.) ki-
szálltak Alberth birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után, a felek
jelenlétében Alberth birtokon Máté részének negyedét elkülönítették és kéthar-
madát leánynegyedként Ilona és Genych asszonyoknak, egyharmadát pedig
Paznan fia Máté adományának és a [budafel-]hévízi konv. privilégiumának meg-
felelően Erzsébet asszonynak iktatták, ellentmondás nélkül. Hj.: kerten túl árok
(fossatum) mellett határként megjelölt fűzfa, Miklós fia Mátyás határai, nagy út,
kert, új határjel, liget (nemus), határként megjelölt árok. Erről a kápt. pecsétjével
megerősített oklevelet ad ki a felek kérésére. D. Dénes lector keze által, in
crastino. fe. Co[rporis Christi], a. d. 1353., Péter a cantor, János a custos, Imre,
[László], Mihály, másik László és Kozma kanonokok.

E.: Dl. 96 338. (Vay cs. berkeszi lt. 329.) Hártya, alsó fele szakadt, hiányos. Hi-
ányozó C iniciálé. Függőpecsétje kiszakadt.

R.: Bakács, Pest megye 198. (680. szám); Vay berkeszi 438. (145. szám).

368. 1353. máj. 24.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Akusmonostura-i, Akus nb. Elek fia Lorand fia István, másrészről
Scenkyral ~ Scentkyral-i (Zonuk m.) Mihály fia Jakab és előbbi elmondta, hogy
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bizonyos szorongató szükségletei miatt Muskoteluk (Zonuk m.) nevű földjét, a
hozzá tartozó Belteluk és Chowathylese nevű földekkel, Scentkiral birtok szom-
szédságában, minden tartozékával és haszonvételével együtt (művelt és művelet-
len szántóföldek, erdők, rétek, kaszálók, ligetek és egyebek) eladta Mihály fia
Jakabnak és örököseinek 20 finom, budai súlyú ezüst M.-ért (pro 20 M. fini
argenti ponderis Budensis) örökös birtoklásra, magának és örököseinek abban
semmi jogot fenn nem tartva. Lorand fia István és örökösei Jakabot és örököseit
mindenkivel, különösen a szomszédokkal és határosokkal, valamint azokkal
szemben, akik a birtokban őket a hitbér, nászajándék és leánynegyed okán há-
borgatni akarják, saját költségükön és fáradságukon tartoznak megvédelmezni.
Erről a kápt. függőpecsétjével megerősített privilégiumot állít ki. D. 2. die
preciosissimi Corporis Christi, a. Incarn. 1353. Amikor Fülöp a prépost, Bene-
dek a lector, László a cantor és Gergely a custos.

E.: Magángyűjtemény. Szentkirályi György oklevelei. 1. (Df. 288 314.) Függő-
pecsétre utaló vágások.

Má.: Archivele Statului Timisoara. Ormós Zsigmond hagyatéka. 14/764. (Df.
283 249.) (19–20. sz.-i.)

369. 1353. máj. 25.

A nyitra egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy egy évre
szóló oklevelének megfelelően (littere annuales) Geured-i Móric fia Miklós ki-
rály emberrel kiküldték kanonoktársukat: Kozma mr. cantor-t, akik visszatérve
egybehangzóan a következőket jelentették: máj. 24-én (f. VI. prox. p. fe. Corpo-
ris Christi) kiszálltak Nemthen faluba, uo. való Péter fia Györgyhöz és Györ-
gyöt, valamint jobbágyait és a hozzá tartozókat eltiltották Seffridus fr., a Gron
melletti Szt. Benedek-monostor apátja és a monostor Kouachi birtoka hasznai-
nak és tartozékainak élvezetétől, az ország törvényeinek megfelelően. D. in fe.
B. Vrbani pape et mart., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 2/1/9. (Df. 235 804.) Hát-
lapján külzet (Serenissimo principi, domino Lodouico, Dei gratia regi Hun-
garie illustri, domino suo pro religioso viro, domino fratre Seffrido abbate
monasterii sancti Benedicti de iuxta Gron locique eiusdem conventu contra
Georgium filium Petri de Nemthen et universos iobagiones suos ac ad ipsum
pertinentes prohibitoria.) és kerek zárópecsét töredékei.

K.: Str. IV. 98. (67. szám).

370. 1353. máj. 25.

A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy korábbi egy
évre szóló oklevelének (littere annuales) megfelelően Geured-i Móric fia Miklós
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király emberrel kiküldték tanúságtevőként kanonoktársukat: Kozma mr. cantor-t
az alább írt vizsgálat elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan a következő-
ket jelentették: Bars m. minden nemesétől, közrendűjétől és minden lakosától, de
különösen a szomszédoktól és határosoktól megtudták, hogy Nemthen-i Péter fia
György Seffridus fr., a Gron melletti Szt. Bendek-monostor apátja és a konv.
tiltakozása ellenére az apát és a konv. Rohosnice és a saját Nemthen birtoka kö-
zötti határt (terminos metales) lerontatta (abolitu faciendi) és egy nagy darab
földet a saját Nemthen birtokához csatolt, azt felszántatta és saját magjával beve-
tette az apát és a konv. sérelmére. A lerontott határokat, a felszántott és bevetett
földeket a kiküldöttek látták (vidissent oculata). D. in fe. B. Vrbani pape et
mart., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 8/2/6. (Df. 235 972.) Hát-
lapján külzet (Serenissimo principi, domino Lodouico, Dei gratia regi Hun-
garie illustri, domino suo, pro religiosis viris domino fratre Seffrido abbate
monasterii sancti Benedicti de iuxta Gron locique eiusdem conventu contra
Georgium filium Petri de Nemthen inquisitoria.) és kerek zárópecsét töredé-
kei.

K.: Str. IV. 98–99. (68. szám).
R.: Palásthy I. 83. (73. szám).

371. 1353. máj. 25.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy meg-
jelent előttük Koaznya-i Jakab fia György és fia: János és rokonaik: Koaznya-i
János fia János, Twl-i Dénes fia János egyrészről, másrészről Wythya-i Fekete
(Niger) Jakab mr. és fia: Miklós és György és János elmondák, hogy a Wythya
(Somogy m.) birtokon őket örökség címén megillető birtokrészt, melyet Jakab
mr. már eddig is zálog címén tartott, rokonaik és nemzetségtársaik jogainak sér-
tetlenül hagyásával, telkeivel (locus sessionalis), trágyázott földjeivel, szántó-
földjeivel, erdeivel, rétjeivel és legelőivel, valamint a Szt. Kereszt-egyházban
bírt résszel és minden egyéb tartozékával és haszonvételével rokonaik: János fia
János és Dénes fia János beleegyezésével eladják Jakab mr.-nek, valamint fiai-
nak: Miklósnak, Lőrincnek, Mihálynak, Jánosnak és Jakabnak és örököseiknek
örökös birtoklásra 50 somogyi M. dénárért (pro quinquaginta M. denariorum
conputi Symigiensis), maguknak és örököseiknek abban semmi jogot v. uralmat
fenn nem tartva. Erről a konv. függőpecsétjével megerősített privilégiumot állít
ki. D. sabb. prox. p. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1353., amikor Imre fr. az
apát, Wolphardus a perjel, Márton a custos, Fábián a cantor.

E.: SNA. Pálffy cs. központi lt. Oklevelek 27/265. (Df. 254 711.) Hártya. Füg-
gőpecsétre utaló bevágások.

R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998). 7. (232. szám).
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Megj.: A hátlapja nem szerepel a MNL. OL. adatbázisában.

372. 1353. máj. 25.

A zágráb egyház kápt.-ja jelenti Istvánnak, egész Sclauonia, Ho. és Da
hercegének, hogy Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja máj. 19-én kelt okleve-
lének (l. 356. szám) megfelelően György fia János hercegi és báni emberrel ki-
küldték tanúságtevőjüket: Mihály mr. kanonokot az abban foglaltak elvégzésére,
akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy a báni és a hercegi ember a
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében a szomszédok és határosok összehívása után
kiszállt Kaniska birtokra, azt igazi és régi határai mentén bejárta, a szükséges
helyeken új határjeleket emelt, majd a birtokot iktatta László fia Lachow-nak
örök birtoklásra. A kiküldöttek írásbeli (in scriptis) jelentése alapján a határok:
Kaniska folyó közelében (circa) földjellel körülvett gyertyanfa, Henrik fia Jakab
földje, földjel, hegy, kereszttel jelölt és földjellel körülvett ihor fa, hegy, kereszt-
tel jelölt és földjellel körülvett hasfa, régi út, nagy út, kereszttel jelölt és földjel-
lel körülvett zilfa ott, ahol Jakab fiai: Péter és Domonkos a szomszédok, Ger-
gely, volt matrurinaszedő (quondam exactor marturinarum) szomszédsága, föld-
jel, völgy, kereszttel jelölt és földjellel körülvett körtefa, út, Kaniska folyó, a
Kaniska folyó forrása (caput), kereszttel jelölt és földjellel körülvett twl fa, két
földjel, két másik földjel, út, kereszttel jelölt és földjellel körülvett byk fa, liget,
földjel, völgy, földjel, nagy út, Balázs fia Lukács szomszédsága, Kaniska folyó.
Az első határjelnél a Ny-i rész Lachow-é, a Ke-i pedig Lukácsé. D. in fe. B.
Bonifacii pape, a. d. supradicto. [1353.]

Á.: a 402. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 74–77. (40. szám); Smič. XII. 171–172. (125. szám).

373. 1353. máj. 25. Buda

Rawaz [(dict.)] István erdélyi alvajda az erdélyi kápt. tudtára adja, hogy
Konth Miklós erdélyi vajda perhalasztó oklevelének megfelelően megjelent bírói
színe előtt egyrészről Chahul-i Péter fia János; másrészről Zoruad ~ Zaruad-i
László fia László és előbbi elmondta, hogy László fia László [1351.] aug. 1-én
(f. II. prox. p. fe. B. Iacobi ap., cuius iam revolutione annuali preteriisset) Zo-
ruad birtokról hatalmaskodva rátört az ő Külső Zonuk m.-i (de Zonuk Exteriori)
Kene birtokára, az ott lakó jobbágyok gabonáját (fruges) learattatta és kocsikon
Zoruad birtokra szállítatta. László fia László azt állította, hogy a vádakban ártat-
lan. János erre bemutatta a váradi kápt. 1352-ben kelt vizsgálati oklevelét, arról,
hogy a fentiek az állítása szerint történtek, de más oklevelet nem tudott ezzel
kapcsolatban bemutatni. Az alvajda Konth Miklós vajda személyében (in perso-
na) az ország báróival együtt úgy döntött, hogy János állítását máj. 21-én (f. III.
p. fe. S. Trinitatis) a kápolnaispán és titkos kancellár színe előtt Budán tanúkkal
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kell bizonyítania az ország szokása szerint, amiről a kápolnaispánnak máj. 23-ra
(ad f. V. prox. p. fe. S. Trinitatis) jelentést kell tennie a vajdának, ha a felek idő-
közben nem tudnak megegyezni. Az oklevél bemutatás idején megjelent az
alvajda előtt Péter fia János és bemutatta a kápolnaispán oklevelét, mely szerint:
az alvajda oklevelének megfelelően máj. 21-én (f. III. p. fe. S. Trinitatis), a tanú-
állítás idején László nem jelent meg a kápolnaispán színe előtt, Péter fia János
pedig odaállította a tanúit, akik közül Thykud-i (Szatmár m.) Domonkos fia
Desew Zothmar városából Tasnad felé; Megerey (Nógrád m.) Lorand fia Pál
Zyluas-ről Szatmár felé; és Saswar-i (Wgacha m.) Pál fia Márton Noghfalu-tól
(ex parte Noghfalu) Wgocha felé menve látta, hogy az eset megtörténik. Továb-
bá Wosuar-i (Szatmár m.) Pál fia Tamás, Ivanteleke-i (Zaboch m.) Dénes fia
Miklós, Tereche-i (Szatmár m.) János fia Jakab, Geech-i (Szatmár m.) Pál fia
Miklós, Kysyuanus-i (Szatmár m.) Imre fia János, Sarmasagh-i (Zonuk m.) Já-
nos fia Egyed, Naprad (Gumur m.) Domonkos fia János, Teeth-i (Zaboch m.)
Gábor fia Lukács, Vysul-i (Szatmár m.) András fia János és más tanúk a kápol-
naispán kérdésére egyhangúlag megerősítették, hogy a hatalmaskodás úgy tör-
tént, ahogyan a három legfőbb tanú (testes capitales) állította. Az alvajda az or-
szág nemeseivel és báróival az ügyben végső döntést akart hozni az oklevél el-
olvasása után, azonban László nem ment el és nem is küldött maga helyett sen-
kit, ezért az alvajda felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a je-
lenlétében Kauas-i Turul fia Demeter v. Baxa-i Symon v. Od-i Guth fia János
alvajdai ember László fia Lászlót megidézi aug. 27-re (ad oct. fe. B. regis
Stephani) a jelenléte elé, hogy az ügyben végső döntést tudjon hozni, akár távol-
létében is. Minderről a kápt. aug. 27-re tegyen jelentést az alvajdának. D. Bude,
3. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 210. (Múz. Ta. 1910/55.) Papír. Néhány helyen kisebb lyukak. Hát-
lapján külzet (Honorabilibus viris et discretis, capitu[lo] ecclesie Waradien-
si, amicis suis reverendis pro Iohanne filio Petri de Chahul contra Ladis-
laum filium Ladislai de Zoruad ad octavas festi beati regis Stephani evoca-
torie.), rányomott zárópecsétre és pecsétfőre utaló vágások.

R.: Erdélyi Okm. III. 264–265. (715. szám).

374. 1353. máj. 26.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük István
prépost és prelatus nevében egyházuk cantor-a: Péter; Alaz (dict.) András futár
(cursor) a feleségével; Buza (dict.) András lánya: Erzsébet; György fia Csonka
(Mancus) Bálint; Manguth (dict.) János özvegye, most Jakab felesége; Donk fia
Benedek és Miklós fia Gál óbudai (Vetus Buda) hospesek egyrészről, másrészről
Lorand, Buda városának bírája és Bw-i Jakab mr., Erzsébet királyné (H) nota-
rius-a a királyné nevében és elmondták, hogy Péter cantor a prépost egy telkét
(fundum curie) az új klarissza kolostortól (novum claustrum sororum B. Clare
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virg.) Ny-ra 8 ft.-ért; Alaz (dict.) András két telket (fundum curie), egyet a ko-
lostortól Ny-ra és egyet Ke-re 17 ft.-ért; Buza (dict.) András lánya: Erzsébet asz-
szony egy telket (fundum curie) a kolostortól Dé-re és egyet Ny-ra 19 ft.-ért (pro
viginti florenis minus uno); György fia Csonka (Mancus dict.) Bálint két telket
(fundum curie) egyet Dé-re és egyet Ny-ra 15 ft.-ért, Manguth (dict.) János öz-
vegye egy telket (fundum curie) Ny-ra 8 ft.-ért; Donk fia Benedek ugyanott egy
telket (fundum curie) 8 ft.-ért, Miklós fia Gál Ny-ra egy telket (fundum curie) 7
ft.-ért minden tartozékukkal és haszonvételekükkel együtt Erzsébet királynénak,
azaz az új klarissza kolostornak eladták örökös birtoklásra, a budai kápt. jogai-
nak sértetlenül hagyásával. Az eladók vállalták, hogy a királynét és a kolostort a
telkek birtokában mindenkivel szemben szavatolják saját költségükön és fárad-
ságukon. Erről a kápt. a felek kérésére a királynénak és a kolostornak függőpe-
csétjükkel megerősített és intercidált privilégiumot ad. D. Dénes lector keze ál-
tal, in oct. fe. S. Trinitatis, a. d. 1353. Amikor Péter a cantor, János a custos, Im-
re, László, Mihály, másik László, Kozma és János a kanonokok.

E.: Dl. 4364. (MKA., Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 18/10.)
Hártya, felső szélén az ABC betűk alsó fele látható. Arany-vörös sodraton
függő, természetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú ép pecsét. Hátlap-
ján egykorú tárgymegjelölés: Privilegium super fundis per dominam regi-
nam pro loco claustri novi de Veteri Bude pretio comparatis confectum.

K.: AO. VI. 80–82. (44. szám).
R.: Bártfai Szabó, Óbuda 74. (53. szám).

375. 1353. máj. 26.

János veszprémi prépost tudtul adja, hogy a pannonhalmi apát és konv.
(abbas ... monasterii Sancti Martini de Sacro monte Panonie suusque conventus)
minden évben 10 somogyi M.-t (decem M. conputi provincie Symigiensis) tarto-
zik fizetni már régtől fogva a veszprémi egyháznak. Ezt az apát és konv. elha-
nyagolta, ezért János prépost perbe fogta őket, de nemes fogott bírák segítségé-
vel úgy egyeztek meg, hogy az apát és a konv. megfizetik a prépostnak, azaz a
veszprémi egyháznak mindazt, amit meg kell adniuk és mivel azt teljesítették,
ezért a prépost őket a 10 M. megfizetésében nyugtatja. Minderről a prépost füg-
gőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in quind. fe. Penthecosten [!]., a.
d. 1353. A.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 415 és 16M. (Df. 207 407.) Hártya. Függőpe-
csétre utaló hártyaszalag. K. szerint pecsétje majdnem ép, közepén két álló
alak látható, körirata: S[IGILLUM] MAG[IST]RI IO[HAN]NIS P[RE]PO-
SITI WESP[RIM]IENSIS. Hátlapján középkori kézzel tárgymegjelölés (Ex-
peditoria super solutione Wesprimiennsi capitulo debita.) és más középkori
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kézzel újabb tárgymegjelölés (Super decimis contra prepositum Vesprimien-
sem [...] pro domino [....] Sancti Martini [...].)

K.: P. II. 408. (141. szám).
Megj.: Az apát nevét a szövegben két ponttal jelölték.

376. 1353. máj. 27. Buda

[I.] Lajos király (H, Da, Cr, Ra, Se, G, L, Co, Bu., princ. Sal., d. montis S.
Angeli) emlékezetül adja, hogy maga, fr.-ei és koronája nevében [IV.] Károly
római és cseh király (Romanus semper augustus et Bohemie rex), illetve csehor-
szági örökösei javára lemond minden jogról v. uralomról mely őt, illetve orszá-
gát Swidnica és Jaurensa hercegségeiben (ducatus) megilleti v. a jövőben meg
fogja illetni. A király megígéri, hogy a jövőben Károly királynak és a jövőbeni
cseh királyoknak ellenségeik (invasori seu emuli) ellen segítséget fog nyújtani.
Minderről kettős pecsétje alatt állítat ki oklevelet. D. Bude, a. d. 1353., VI. Kal.
Iunii, uralkodásának 12. évében.

E.: Státni Ustrední Archiv v Praze. Archiv Ceské Koruny: Listiny a listy 393.
(Df. 287 463.) Hártya. N iniciálé. Ép függőpecsét. Hátlapján más középkori
kézzel tárgymegjelölés. (Ludowici regis Vngarie renunciatio ducatus Swid-
niceznsis et liga et etc.)

Á.: IV. Károly császár, 1356. máj. 1. Archiwum Główne Akt Dawnych w War-
szawie. Archiwum Korone Krakowskie: Documenty pergaminowe 16. (Df.
288 959.)

K.: Pray, Annales II. 93.; Katona, Hist. crit. X. 86–87.; F. IX/2. 230–231. (111.
szám); Jireček 369. (332. szám).

R.: Georgisch, Reg. chron-dipl. I. 547. (jún. 1-jei dátummal); Horváth J. 10. (83.
szám).

377. 1353. máj. 27. Buda

[I.] Lajos király (H, Da, Cr, Ra, Se, G, L, Co, Bu., princ. Sal., d. montis S.
Angeli) emlékezetül adja, hogy ahogyan az az erről kiadott korábbi oklevelek-
ben is olvasható, [IV.] Károly római és cseh király (Romanus semper augustus et
Bohemie rex) az ő és [III.] Kázmér lengyel (P) király felé tanúsított kedvezése
folytán a Placczense-i hercegséget (ducatus), tartozékait és mindazt a jogot, ami
őt abban megilleti, továbbá mindazokat a jogokat, melyek őt Mazovia más feje-
delemségeiben (in aliis principatibus Mazouie) megilletik, [I.] Lajosnak és [III.]
Kázmérnak, valamint a magyar (H) és lengyel (P) koronák örököseinek adomá-
nyozta, ezért a magyar uralkodó a maga nevében és a lengyel uralkodó nevében
procurator-i auctoritas-sal (auctoritate procuratoria) és a lengyel uralkodó neki és
a cseh korona örököseinek adományozzák Bitczyn és Kreutzeburg városokat
(opida) a nekik alávetett területekkel (cum vasalis districtibus), minden jogukkal
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és uralmukkal együtt. A települések és azok tartozékainak lakosait (cives, homi-
nes et inhabitatores) minden neki és a lengyel uralkodónak tett eskü és ígéret alól
felmenti, továbbá a maga és a lengyel uralkodó nevében felmenti a római és a
cseh királyt, [II.] Bolko-t, Swidnica hercegét, rokonát (consanguineus), valamint
kezeseiket (fideiussores et conpromissores) minden olyan kötelezettség alól, me-
lyet a lengyel király felé vállaltak, akár oklevelekkel, akár más módon. Felmenti
továbbá Swidenica lakosait és a ducatus minden népét is a lengyel uralkodónak
tett ígéretek alól. A magyar uralkodó ígéretet tett arra, hogy a fentieket a lengyel
uralkodó az oklevél kiadását követő négy hónapon belül (infra spacium quatuor
mensium a data presentium) meg fogja erősíteni, a rendelkezéseknek nem fog
ellentmondani és minderről [IV.] Károly római és cseh királynak oklevelet fog
kiállítani. Erről a magyar uralkodó függő, autentikus pecsétjével megerősített
oklevelet ad ki. D. Bude, a. d. 1353., VI. Kal. Iunii, uralkodásának 12. évében.

E.: Státni Ustrední Archiv v Praze. Archiv Ceské Koruny: Listiny a listy 392.
(Df. 287 462.) Hártya. N. iniciálé. Függőpecsét sodrata látszik. Hátlapon
más középkori kézzel: Quitantia quorundam debitorum.

Á.: IV. Károly császár, 1356. máj. 1. (Archiwum Główne Akt Dawnych w
Warszawie. Archiwum Korone Krakowskie: Documenty pergaminowe 16.,
Df. 288 959.)

K.: Pray, Annales II. 93–94.; Katona, Hist. crit. X. 83–86.; F. IX/2. 215–217.
(101. szám); Jireček 369–371. (333. szám).

R.: Georgisch, Reg. chron-dipl. I. 546.; Horváth J. 10. (82. szám); MTT. 9
(1866.) 21. (37. szám).

378. 1353. máj. 27.

A Jaszov-i konv. 1353. máj. 27-én kelt (f. II. prox. p. diem Corporis
Christi, a. eiusdem 1353.) okleveléből kiderült, hogy Péter özvegye a Halam bir-
tok felének felét és apjának (Thanalch fia Jánosnak) a részét máj. 19-én (in oct.
fe. Penth.) János fia Mátétól a 4 M. harmadrészéért a Jaszov-i konv. előtt vissza-
váltotta. Máj. 26-án (8. die predict. oct. fe. Penth.) az országbíró oklevelének
megfelelően Halam birtokra kiszállt Demeter fia István (az asszony részére kül-
dött) és Isep-i Mihály fia Jakab (Máté részére küldött) királyi ember, valamint a
konv. tanúságtevője: Márk fr., akik visszatérve egybehangzóan elmondták, hogy
máj. 26-án kiszálltak a birtokra, az összehívott szomszédok és határosok, vala-
mint a felek jelenlétében Halam birtok felét, amelyet Garabus fia János adomá-
nyozott Thanalch-nak és feleségének, a visszaváltott résszel együtt, minden tar-
tozékukkal és haszonvételükkel iktatták az asszonynak örökös birtoklásra, el-
lentmondás nélkül.

Tá.: Tamás országbíró, 1354. márc. 7. Dl. 63 601. (Dobos cs. lt. 6.)
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Megj.: Tá. 18. sz.-i Má.-ban maradt fenn. A tartalmilag átíró oklevelet l. An-
jou-oklt. XXXVIII. 118. szám.

379. 1353. máj. 27.

A Colosmonustra-i Szűz Mária-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy
az erdélyi kápt. tanúvallatást elrendelő oklevelének megfelelően Mihály mr.
Doboka-i főesp. és Weresmart-i István fia Lászó máj. 26-án (in quind. Penth.)
megjelent előttük és tanúként felvonultatott a konv.-ben 12 szomszédos nemest
(Dyche-i Márk fia János, Jara-i Paasche fia Gál mr., uo. való Sándor, uo. való
Gál fia János, uo. való István fia Gergely, Deyche-i András fia Gál, Swpwr-i
Beke fia János, uo. való Domonkos fia Miklós, uo. való László), további 82 ne-
mest, 63 papot és plébánost, 96 szomszédos és nem szomszédos székelyt, 20
Koloswar-i és Thorda-i polgárt, szász és magyar közembert, akik nevében
Dechye-i Márk fia János, Mera-i Jakab deák és Zwchak-i István fia János egy-
behangzóan kijelentették, hogy Mihály mr. főesp. és Weresmart-i István fia
László olyan fokú rokonságban áll Gerend-i Miklós fia Miklóssal, Gerend-i Ja-
kab fia Péterrel és Fyged-i Miklós fia Lászlóval, hogy azok birtokaiból nekik
leánynegyed jár. Ezt a többi tanú közfelkiáltással és az oltárnál egyenként letett
esküvel bizonyította. A felek, a kápt. levele értelmében, a tanúvallatás utáni 8.
napon tartoznak megjelenni az ügyben ítélkező erdélyi püspöki helynök előtt. D.
2. die testimonialis productionis prenotati, a. d. 1353.

Má.: Dl. 36 956. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-kból. Erdélyi kincstári
lt., erdélyi fiscalis lt. 11.5.C.) 16. sz.-i, egyszerű. Hátlapján: Pro Nicolao
filio Nicolai, Petro filio Iacobi de Gerend et Ladislao filio Nicolai de Fyged
super eorundem [!] magister Michael archidiaconus et Ladislaus filius Ste-
phani in quindenis festi Penthecostes contra ipsos produxerunt testimonia et
ocatvo diem ad iudicem.

R.: Erdélyi Okm. III. 266. (716. szám).

380. 1353. máj. 27. Déda

Morochuk mr., királynéi lovászmr. és Bereg-i c. jelenti Erzsébet királyné-
nak (H), hogy itt átírt, jan. 5-én (l. 4. szám) kelt oklevelének megfelelően Bereg
m. minden nemesének, közrendűjének és bármely más állású emberének, [I.]
Lajos király parancsából, Deda faluban, máj. 27-én (f. II. prox. p. fe. Corporis
Christi) tartott közgyűlésen (generalis congregatio) a Wary-i királynéi hospesek
ügyében lefolytatta a vizsgálatot és megállapította, hogy minden a királyné okle-
velében foglaltak szerint történt. D. in dicta villa Deda, die prenotato, anno ut
supradicto. [1353.]
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E.: Dl. 51 631. (Kállay cs. 1300/1045). Hátlapon külzet (Excellentissime domine
sue et regine Hungarie pro magistro Stephano filio Stephani de Callo contra
quosdam hospites de villa Wary intranominatos super causis similis intra-
specificatis inquisitioria.), 5 darab, természetes színű zárópecsét és 2 caput
sigilli töredékei.

K.: AO VI. 82–83. (45. szám).
R.: Kállay II. 18. (1108. szám); Neumann T., Bereg m. 39. (40. szám).

381. 1353. máj. 28. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy amikor
1353. máj. 28-án (f. III. prox. p. fe. Corporis Christi, a. Incarn. eiusdem 1353.)
Grécs városából, lakhelyéről (de Greczensi civitate, loco mansionis nostre) meg-
látogatta az [I.] László király (H) által Szt. István király (H) tiszteletére alapított
zágrábi püspöki egyházat, Lukács mr., a pécsi egyház Regun-i főesp.-e, Miklós
zágrábi püspök világi ügyekben (in temporalibus) illetékes vicarius-a a püspök
nevében, nemkülönben a zágrábi kápt. tagjai az egyházban térdre ereszkedve
bemutattak neki több oklevelet az egyház szabadságairól, melyeket az egyházat
alapító [I.] László, valamint az utána következő királyok állítottak ki, arany és
viasz függőpecsétek (bulla pendens) alatt privilegiális formában és azt kérték,
hogy [IV.] Béla királynak azt az oklevelét, melyben megerősítette [II.] András
király az egyház kiváltságairól szóló aranypecséttel (bulla) megerősített okleve-
lét, a herceg privilégiumában írja át és erősítse meg. (l. Reg. Arp. nr. 323 és
1632.) A herceg visszaidézte Miklós püspök és a kápt. hűséges szolgálatait,
amikor első Zágrábba érkezése idején, miképpen királyi sarj bejövetelekor, a szt.
erekélyéket kihozva elé mentek, himnuszt énekelve és illő ajándékokat és élel-
miszert hoztak, ezért ezeknek és más tetteiknek viszonzásául a herceg [V.] Ist-
ván király bemutatott oklevelét a vizsgálat végeztével hiba nélkül valónak talál-
va azt függő és autentikus pecsétjével megpecsételt privilégiumában átírja és
megerősíti. D. György mr., a hercegi aula prothonotarius-a és Orbaz-i c. keze
által, loco, die et a. supradictis, hercegségének első évében. [1353.]

E.: —
Má.: A.HAZU D-I/13. (Df. 230 097.) (15. sz.-i.)
K.: Kercselich. Not. Praelim. 147.; Koller III. 61–63.; Katona, Hist. crit. X. 70–

73.; F. IX/2. 243–245. (119. szám); Hercegek 170–171. (41. szám).
R.: Halász É., Szlavón 230. (441. szám).
Megj.: Valószínűleg ennek az oklevélnek egy másik példányát őrizték a Magyar

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában Dl. 35 867. (MKA. Collectio
Kukuljevicsiana.) jelzet alatt. Ez a példány mára elkallódott, a felvételek
tanúsága szerint már 1948-ban sem volt fellelhető.
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382. 1353. máj. 28. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy amikor
1353. máj. 28-án (f. III. prox. p. fe. Corporis Christi, a. Incarn. eiusdem 1353.)
Grécs városából, lakhelyéről (de Grechensi civitate, loco mansionis nostre) át-
ment az [I.] László király (H) által Szt. István király (H) tiszteletére alapított
zágrábi püspöki egyházba, ahol a zágrábi kápt. tagjai az egyházban térdre eresz-
kedve bemutattak neki több oklevelet az egyház szabadságairól, melyeket az
egyházat alapító [I.] László, valamint az utána következő királyok állítottak ki,
arany és viasz függőpecsétek (bulla pendens) alatt privilegiális formában és azt
kérték, hogy [V.] István király, 1272. jún. 17-én kelt oklevelét – melyben meg-
erősítette atyjának, [IV.] Béla királynak a [II.] András királynak az egyház ki-
váltságairól szóló oklevelét megerősítő kiadványát (l. Reg. Arp. 2213. szám) – a
herceg privilégiumában írja át és erősítse meg. A herceg visszaidézte a kápt. hű-
séges szolgálatait, amikor első Zágrábba érkezése idején, miképpen királyi sarj
bejövetelekor, a szt. erekélyéket kihozva elé mentek, himnuszt énekelve és illő
ajándékokat és élelmiszert hoztak, ezért ezeknek és más tetteiknek viszonzásául
a herceg [V.] István király bemutatott oklevelét a vizsgálat végeztével hiba nél-
kül valónak találva függő- és autentikus pecsétjével megpecsételt privilégiumá-
ban átírja és megerősíti. D. György mr., a hercegi aula prothonotarius-a és
Orbaz-i c. keze által, loco, die et a. supradictis, hercegségének első évében.
[1353.]

E.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Acta antiqua 13/96 (Df. 256 379.)
Hártya. S iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat.

K.: Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. 132.; Farlati V. 435.; F. IX/6 65. (69. szám)
(részlet); Tkalčić, Mon. civ. Zagr. 205–207. (228. szám); Smič. XII. 174–
175. (127. szám); Hercegek 169–170. (40. szám).

R.: Halász É., Szlavón 229–230. (440. szám).

383. 1353. máj. 28. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi egyezséglevelének megfelelően Márk fia István
fia Péter fia Domonkos mr. máj. 13-án (in oct. fe. Penth.) tartozott a színe előtt
megfizetni 25 M.-t ua. Leurente fia Beke mr.-nek anyja, Márk lánya lánynegye-
de okán kétszeres büntetés terhe mellett (sub obligamine pene duppli). Leurente
fia Beke mr. személyesen megjelenve az országbíró előtt kijelentette, hogy a
szintén személyesen megjelent Domonkos mr. megfizette az összeget, ezért őt
efelől nyugtatja. D. Bude, 10. die oct. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 4365. (MKA. NRA. 1698/72.) Papír, vízfoltos. Hátlapján természetes
színű, kerek pecsét töredékei.
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K.: AO. VI. 83. (46. szám).

384. 1353. máj. 29. Villanova

[VI.] Ince pápa Zech-i Simon [fia] Miklós, a [székes-]fehérvári Boldogsá-
gos Szűz-egyház kanonokja (veszprémi egyházm.) kérésére átírja elődje, VI.
Kelemen pápa két, 1344. febr. 16-án (l. Anjou-oklt. XXVIII. 157. és 158. szá-
mok) kelt kiadványát. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., VI. Kal. Iunii,
pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. vol. 125. 410r–411v. (Df. 289 455.)
K.: Vespr. II. 157–158. (182. szám).
R.: Theiner II. 6. (12. szám).
Megj.: A MNL. OL. gyűjteményéből a 411v Fk. hiányzik, így VI. Ince pápa ok-

levelének pontos kelte csak K. alapján állapítható meg.

385. 1353. máj. 29. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Nogmortun-i
Nykkul fia Nykkul mr. és elmondta, hogy a Nogmortun-i Lőrinc fia Nykkul
mr.-t örökség jogán megillető Wyfolu, Bayolth, Peel (Esztergom m.) Kezeu
(Komárom m.) birtokok felének, továbbá a most lakatlan (nunc desolata) Chen-
ke (Esztergom m., a Dunán túl, Wyfolu-val szemben) birtok egészének elzálogo-
sításához beleegyezését adja. A birtokokat Lőrinc fia Nykkul 70 talentumért és a
rokonság okán (ratione proximitatis) adta zálogba Chorna-i Imre fia Lőrinc mr.
fiainak: János és Benedek mr.-eknek a király és mások oklevele szerint, mivel
azok legnagyobb szükségében (tempore suarum maximuarum) megfizettek he-
lyette 70 talentum-ot Izdrael pozsonyi zsidónak (iudeus Posoniensis). D. f. IV.
prox. an. oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1353.

E.: 4366. (MKA. NRA. 497/11.) Hártya. Hátlapján nagypecsét körvonala, vala-
mint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: AO. VI. 84. (47. szám); Magyar-zsidó oklt. I. 71–72. (43. szám).

386. 1353. máj. 29.

[I.] Lajos király (H, Da Cr, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal,. d. montis S.
Angeli) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Lugas fia Mothk fia Domonkos
mr. lovag (miles) és bemutatta [I.] Károly király harmadik és egyben utolsó pe-
csétjével megerősített, 1340. máj. 31-én kelt, a Trencsén m.-i Gay és Polun bir-
tokok Mothk c. és fiai részére történő adományozásáról szóló nyílt oklevelét (l.
Anjou-oklt. XXIV. 343. szám), valamint a nyitrai kápt., 1340. júl. 22-én kelt zárt
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oklevelét a birtok iktatásáról (l. Anjou-oklt. XXIV. 453. szám) és a maga, vala-
mint fr.-ei: Miklós, Tamás és László nevében azt kérte, hogy az uralkodó a be-
mutatott okleveleket írja át és erősítse meg. Az uralkodó a bemutatott oklevele-
ket hiba nélkül valónak találta és felidézve Domonkos mr., valamint fr.-ei hűsé-
gét és szolgálatait, amivel a királyság kedvező és kedvezőtlen ügyeiben neki tet-
szeni igyekeztek, azokat szóról-szóra átírja és a birtokokat minden tartozékukkal
és haszonvételükkel együtt, az oklevelekben foglalt határaik mellett, Erzsébet
királyné (H) beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsából megerősíti Domon-
kos, fr.-ei és örököseik birtokában, mások jogainak sértetlenül hagyásával.
Minderről az uralkodó függő és autentikus pecsétje alatt állíttat ki privilégiumot.
D. Miklós zágrábi püspök és a királyi aula alkancellárja keze által, IV. Kal.
Iunii., a. d. 1353., uralkodása 12. évében. A.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és m. örökös c.-e, Domonkos spalatói ér-
sek, Dénes fr. választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András
erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csa-
nádi, Tamás fr. szerémi, Peregrinus fr. boszniai, István fr. nyitrai és Balázs fr.
knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i
c., Cykwo tárnokmr., Tamás c. országbíró, Pál királynéi tárnokmr., András
Machou-i bán, Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és
soproni c., Leukus pohárnokmr. és asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tutews ki-
rálynéi ajtónállómr., János királynéi asztalnokmr., Simon pozsonyi c.

E.: ŠA. v Banskej Bystrici (Besztercebánya). Körmöcbánya város lt. Körmöcbá-
nya város tanácsa: Oklevelek és levelek. 1/14/1/6. (Df. 249 581.) Hártya. L
iniciálé. Két függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján más középkori kézzel:
Littere super Gay et Polun Lodouici regis. Date anno Christi 1353 quarto
Kalendas Iunii. Későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: Nyitrai kápt., 1358. aug. 19. ŠA. v Banskej Bystrici (Besztercebánya). Kör-
möcbánya város lt. Körmöcbánya város tanácsa: Oklevelek és levelek.
1/14/1/7. (Df. 249 582.)

Má.: Ludvigh Ignác körmöcbányai notarius, 1853. jún. 11. ŠA. Banský Arhív.
Banksá Štiavnica. Selmecbányai Főkamaragrófi Hivatal. Kompromisszu-
mus per 2478/458. fol. 458–469. (Df. 268 794.)

K.: F. IX/6. 60–63. (66. szám).
Megj.: E. I. Lajos király 1364. máj. 13-án kelt megerősítő záradékával.

387. 1353. máj. 29. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lent előtte Simon fia László fia Tamás mr., a hercegi aula ifjúja, Grescencze-i c.,
és Medwe-i várnagy és a saját, valamint fr. patruelis-e: László fia Thar (dict.)
János nevében bemutatta a zágrábi kápt. máj. 21-én kelt oklevelét, a Körös m.-i
Zenthpeter birtok hercegi parancsra történt hj.-áról és iktatásáról (l. 358. szám),
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mely birtokot korábban a hercegtől kapott cserébe és azt kérte, hogy a bemuta-
tott oklevelet a herceg privilégiumában írja át és erősítse meg. A herceg a bemu-
tatott oklevelet szóról-szóra átírja és függő, autentikus pecsétjével megerősíti. D.
Zagrabie, György mr., a hercegi aula prothonotarius-a, Orbaz-i c. keze által, IV.
Kal. Iunii, a. d. 1353., hercegségének első évében.

Á.: I. Mátyás 1458. márc. 28. > I. Mátyás 1464. aug. 27. Dl. 45 129. (Múz. Ta.
Jankovich.)

K.: Alsószlavónia 51–51. (37. szám); Smič. XII. 175–176. (128. szám); Herce-
gek 172. (42. szám).

R.: Halász É., Szlavón 230. (442. szám).

388. 1353. máj. 29. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja előtt Noghmortun-i Nikul fia Nikul mr. személyesen a következő beval-
lást tette: Noghmortun-i Lőrinc fia Nikul mr. öröklött Wyfalu, Bayolth, Peel
(Esztergom m.), Kezeu (Komárom m.) birtokok felének, valamint a Duna (Da-
nubius) folyó másik partján, Wyfalu-val szemben fekvő lakatlan (desolata)
Chenke birtok egészének (Esztergom m.) elzálogosításához beleegyezését adja,
amelyeket Lőrinc fia Nikul mr. 70 talentumért és a Chorna-i Imre fia Lőrinc mr.
fiai: János és Benedek mr.-ekkel tartott rokonság okán, ua. János és Benedek
mr.-nek királyi és más oklevelekkel elzálogosított, mivel az összeget János és
Benedek Lőrinc fia Nikkul helyett annak igen nagy szüksége idején (tempore
maximam necessitatem) Izdrael pozsonyi zsidónak (iudeus) megfizették helyet-
te. D. Bude, f. IV. prox. an. oct. fe. Corporis Christi, a. d. 1353.

E.: Dl. 4367. (MKA. NRA. 21/14.) Hártya. Hátlapon rányomott pecsétre utaló
bevágások.

389. 1353. máj. 30.

Az erdélyi egyház kápt.-ja István erdélyi alvajda márc. 14-én kelt okleveles ké-
résére (l. 156. szám) privilégiumában átírja saját, márc. 10-i jelentését (l. 140.
szám). D. in oct. Corporis Christi, a. d. 1353. Amikor Domokos a prépost, Bene-
dek a cantor, Lorand a custos, Miklós Clus-i főesp. a dékán.

E.: Dl. 30 296. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-ból, Cista diversorum co-
mitatuum) A szöveg a hártya hátoldalán olvasható, írása lekopott és kifakult.

R.: Erdélyi Okm. III. 266. (718. szám).
Megj.: Mivel a hártya előlapján olvasható oklevél 1353. ápr. 7-én kelt (l. 214.

szám), valamint mivel a szöveg közvetlenül a hártya alsó szélén ér vé-
get, noha az eschatacollumban függőpecsétre hivatkoznak, feltehető,
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hogy egyik oklevelet sem expediálták v. pedig protocollumbejegyzések
voltak.

390. 1353. máj. 30.

Az erdélyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy szentegyedi (de Sancto
Egidio) Fiwoos (dict.) Miklós mr. megjelent előttük és tiltakozott amiatt, hogy
Mannus és Bertalan, Kalyan-i nemesek, a Popteluka, Churnuk és Balukyanuste-
luke nevű birtokokaikat, melyet korábban neki 45 M. ezüstért elzálogosítottak, a
zálogösszeg visszafizetése nélkül eladták néhai Pogan (dict.) István mr.-nek.
Ezért most Mannust és Bertalant a birtokok eladásától és zálogba tételétől, to-
vábbá ahogyan korábban István mr.-t, most fiát: Jánost eltiltják a birtokok elfog-
lalásától. D. in oct. Corporis Christi, a. d. 1353.

E.: AL. Wass cs. cegei lt., Oklevelek 3/35. (Df. 252 763.) Hártya, hátlapján kül-
zet (Pro Nicolao dicto Fywos contra Mannus et Bartholomeum prohibito-
rie.) és rányomott pecsét nyoma.

K.: Doc. Trans. C. X. 216–217. (195. szám) (román ford. is).
R.: Wass 247–248. (101. szám); Erdélyi Okm. III. 266. (717. szám).
Megj.: A regeszta Doc. Trans. alapján készült, mert az MNL. OL. gyűjteményé-

ből az oklevél előlapja hiányzik.

391. 1353. máj. 30.

A fehérvári kápt. 1353. máj. 30-án (in oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem
1353.) kelt, nyílt oklevele szerint: egyrészről Chata fia Tamás, ua. Chata fia
Miklós fia András, Tamás fiai: Péter, János és Domonkos, Liter fia András
Zenthmarthon-i besenyők (Bisseni), másrészről Salamon fia Domonkos uo. való
besenyő (Bissenus) között a Zenthmarthon-i egyház és temető közelében lévő
telkeket minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt három részre osztották
fel a következő módon: Salamon fia Domonkosnak és örököseinek jut egy rész,
Chata fia Tamásnak és Chata fia Miklós fia Andrásnak és örököseiknek a máso-
dik rész, Tamás fiainak: Péternek, Jánosnak és Demeternek, valamint Liter fia
Andrásnak és örököseiknek a harmadik rész.

Tá.: Garai László nádor, 1449. márc. 13. Dl. 2832. (MKA. NRA. 694/35.)

392. 1353. máj. 30. Bars

Bars m. c.-e és szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének
megfelelően kiküldték Geurud-i Móric fia Miklós szb. és Kozma m.-i embereket
az abban foglalt eltiltás elvégzésére, akik visszatérve a következőket jelentették:
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máj. 27-én (f. II. prox. p. fe. Corporis Christi) Nemthen faluba kiszállva uo. való
Péter fia Györgyöt, jobbágyait és a hozzá tartozókat Sefridus fr. apát és a Gron
melletti Szt. Benedek-monostor Koachy birtoka hasznainak élvezetétől eltiltot-
ták az ország szokásainak megfelelően. D. in Bors, f. V. sc. in oct. fe. Corporis
Christi prenotati, a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 2/1/11. (Df. 235 806.)
Papír. Hátlapján külzet (Pro religioso viro, domino Sefrido abbate monaste-
rii sancti Benedicti de iuxta Goron et conventu eiusdem contra Georgium fi-
lium Petri de Nemthen prohibitonalis.), két zárópecsét töredékei és egy to-
vábbi zárópecsétre utaló vágások. Későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi
kivonat.

K.: Str. IV. 99–100. (69. szám).

393. 1353. máj. 30. Bars

Bars m. c.-e és szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének
megfelelően kiküldték Geurud-i Móric fia Miklós c. szb.-t és Kozmát az abban
foglalt eltiltás elvégzésére, akik visszatérve a következőket jelentették: máj.
24-én (f. VI. prox. an. fe. Vrbani pp. et mart.) Nemthen faluba kiszállva uo. való
Péter fia Györgyöt, jobbágyait és a hozzá tartozókat Sefridus fr. apát és a Gron
melletti Szt. Benedek-monostor Rohosniche birtoka hasznainak élvezetétől eltil-
tották az ország szokásainak megfelelően. D. in Bors, f. V. prox. p. fe. B. Vrbani
pape et mart., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 4/2/1., (Df. 235 858.) Pa-
pír. Hátlapján külzet (Pro religioso viro, domino abbate monasterii sancti
Benedicti locique eiusdem conventu contra Georgium filium Petri de Nem-
then prohibitonalis.), lap alján más középkori kézzel a Rohoznicze szó és há-
rom kerek zárópecsét.

K.: Str. IV. 100. (70. szám).
Eml.: Palásthy I. 84. (73. szám).

394. 1353. máj. 30.

Bars m. c.-e és szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének
megfelelően kiküldték Geurud-i Móric fia Miklós c. szb.-t és Kozma m.-i embe-
reket az abban foglalt vizsgálat elvégzésére, akik visszatérve a következőket je-
lentették: Bars m. minden nemesétől és közrendűjétől – különösen a szomszé-
doktól és határosoktól – megtudták, hogy Nemthen-i Péter fia György Seffridus
fr. apát és a Gron melletti Szt. Benedek-monostor konv.-je tiltakozása ellenére a
konv. Rehosniche és az ő Nemthen birtoka közötti határt lerontatta és a konv.
birtokából egy nagy részt a saját birtokához csatolt, a saját magjával bevetetett, a
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konv. kárára és sérelmére. A lerontott határokat, a felszántott és bevetett földeket
a kiküldöttek is látták. D in Bors, f. V. prox. p. fe. beati Vrbani pape. et mart., a.
d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 4/2/2. (Df. 235 859.) Pa-
pír. Hátlapján külzet (Pro religioso viro, domino Sefrido, abbate monasterii
Sancti Benedicti de iuxta Gron et sui conventu contra Georgium filium Petri
de Nemthen inquisitionalis.), lap alján más középkori kézzel a Rohoznicze
szó és három kerek zárópecsét.

K.: Str. IV. 101. (71. szám).
R.: Palásthy I. 84. (74. szám).

395. 1353. máj. 30. Vasvár

Olivér mr., királynéi udvarbíró, Vasvár és Sopron m.-k c.-e és Vasvár m.
szb.-i tudtul adják, hogy a Vasvár m. nemeseinek máj. 27-én (f. II. prox. p. fe.
Corporis Christi), Vosuar-on tartott közgyűlésen (generalis congregatio) Dara-
bus (dict.) János fiai: Imre és László a többi nemesek között felállva elmondták,
hogy fr.-ük: Mihály a birtokaikra vonatkozó osztálylevelet nem adja át nekik és
150 M.-t elvett tőlük. Mihály a közgyűlésen nem jelent meg és nem is küldött
maga helyett senkit, ezért őt megbírságolják, ha nem tudja magát ésszerű indok-
kal kimenteni. D. 4. die congregationis nostre predicte, in loco antedicto, a. d.
1353.

E.: Dl. 61 192. (Kisfaludy cs. lt. 81.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Emerico et
Ladislao filiis Iohannis dicti Darabus contra Mychaelem fratrem ipsorum
iudicialia.) és három kerek, természetes színű zárópecsét.

K.: AO. VI. 85. (48. szám).

396. 1353. máj. 31. Villanova

[VI.] Ince pápa az esztergomi és a prágai érsekeknek. Tudomása jutott,
hogy Kálmán győri püspököt bizonyos, Esztergom városában v. az esztergomi
egyházm.-ben történt események miatt (occassione seu pretextu quorundam gra-
vium excessium) Esztergom városában az esztergomi érsek parancsára elfogták
és most is ott őrzik (sub carcerali custodia). Mivel a pápa azt szeretné, hogy az
ügyben nagy körültekintéssel járjanak el, ezért meghagyja a címzetteknek, hogy
azokról az eseményekről, amelyek miatt a püspököt fogságba vetették, tudják
meg az igazságot és a vizsgálatról értesítsék őt. Az ellentmondókat pedig egyhá-
zi büntetéssel sújtsák. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Iunii,
pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/418v. (Df. 289 456.)
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K.: Theiner II. 3. (4. szám).
R.: Áldásy 62. (109. szám); SZR. 129. (1181. szám) (a pápa nevét hibásan adja

meg).

397. 1353. máj. 31.

A pozsonyi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak, hogy itt átírt, máj.
17-én kelt, Miklós fia Jakab és társai érdekében írott hj.-t elrendelő oklevelének
(l. 349. szám) megfelelően Magyar-i Miklós fia Mihály királyi emberrel kiküld-
ték tanúságtevőként kanonoktársukat: Pál mr.-t, akik visszatérve a következőket
jelentették: máj. 28-án (f. III. prox. an. oct. fe. Corporis Christi) kiszálltak Zaaz
birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben azt bejár-
ták, a szükséges helyeken új határjeleket emeltek és iktatták Miklós fia Jakab-
nak, Péter fia Jánosnak, Tamás fia Andrásnak és Kordus (dict.) Miklósnak azzal
a joggal, amivel hozzájuk tartozik. A határok a királyi ember és a kápt.-i tanú-
ságtevő jelentése alapján: a Leegh-ről Lipoldus faluba menő nagy út mellett há-
rom régi határjel, új határjel, régi határjel mellett emelt új határjel, Muchula fo-
lyó mellett új határjel, régi határjel mellett emelt új határjel, Zuchaffeulde föld,
végében új határjel, régi határjel mellett emelt új határjel, Zemly Kustow nevű tó
(stagnum) mellett új határjel, határjel, Epyur víz mellett három régi határjel
(Andych mr. Ogya birtokának határjele, nemesek Vatha földje és a Zaaz birtok
határjele), itt új határjelet emeltek és Andych mr. azt mondta, hogy az Ogya bir-
tokának határjele. Epyur víz, két régi határjel (Kysleegh-i nemeseké és a Zaaz-i
nemeseké) és ugyanott egy új határjel, Baar (?) tónál (lacus) két régi határjel és
mellettük egy új, két másik régi határjel és mellettük egy új határjel, egy másik
régi mellett egy új határjel, Farkaszentala föld, két régi határjel mellett egy új
határjel. D. 2. die oct. fe. Corporis Christi, a. d. ut supra. [1353.].

Á.: 1. Pozsonyi kápt., 1357. máj. 12. > Bátori Miklós országbíró, 1577. márc.
28. Dl. 4362. (MKA. NRA. 183/7.)
2. Pozsonyi kápt., 1357. máj. 12. > [Bátori András országbíró], 15[5]9. dec.
16. Dl. 4404. (MKA. NRA. 31/59.)

Má.: Dl. 37 479. (Olgyay cs. lt.) (Á. 1. alapján).
K.: AO. VI. 85–87. (49. szám); FONS XXII. (2015)/1. 140–142. (32. szám)

(Á1. és Á2. alapján).
Megj.: Á. 2. eredetijének fele hiányzik.

398. 1353. jún. 1.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
márc. 1-jén kelt oklevelének (l. 114. szám) megfelelően Lukács fia Ábrahám
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőként János karpapot, akik visszatérve
egybehangzóan a következőket jelentették: máj. 27-én (f. II. prox. p. fe. Corporis
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Christi) kiszálltak Agaseghaz birtokra, azt a szomszédok és határosok összehívá-
sa után igaz és régi határai mellett bejárták, a szükséges helyeken új határjeleket
emeltek és királyi adomány címén (regalis donatio) iktatták Karla fia István fia
János kunnak (Cumanus) örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül, mások jogai-
nak sértetlenül hagyásával. D. sabb. die prox. [p.] oct. fe. Corporis Christi, a. d.
supradicto. [1353.]

Á.: I. Lajos király, 1354. ápr. 29. > kalocsai kápt., 1429. okt. 30. Dl. 59 145.
(Forgách cs. lt. 803.)

K.: Gyárfás III. 487–488. (36. szám).
Megj.: 1. I. Lajos király 1354-ben kelt átíró oklevelét l. Anjou-oklt. XXXVIII.

239. szám.
2. Az oklevél datatiójából a post szó kiszakadt, de feltételezhetően ekkor
kelt oklevél.

399. 1353. jún. 2.

A csanádi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Zakald-i (Bihar m.) Abraam fia László, másrészről Demeter fia Péter
Kurked-i nemes és előbbi elmondta, hogy Told-on, Zakal-on és Bathanylysy-n
fekvő birtokainak felét minden tartozékával és haszonvételével együtt Demeter
fia Péternek és örököseinek adja atyafiúi szeretetből (ob amorem et dilectionem
fraternalem). Cserében Péter Kurked-i és máshol lévő birtokainak – melyet tőle
hatalmaskodva elfoglaltak – fele részét minden tartozékával és haszonvételével
együtt Lászlónak és örököseinek adja. Kijelentették, hogy ha valamelyikük örö-
kös nélkül hunyna el, akkor a most átadott birtok visszaszáll a másik félre. Erről
a kápt. függőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. domin. prox. p. oct.
fe. Corporis Christi, Miklós mr. lector keze által, a. eiusdem 1353. Amikor Mi-
hály a prépost, Mihály a cantor, Mátyás a custos, Miklós a marosi, István a
temesi főesp. A.

E.: Archivale Statului Bihor. Colectia de pergamenta 11. (Df. 278 628.) Hártya.
Hiányzó C iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: Doc. Trans. C. X. 217–219. (196. szám) (román ford. is).
Fk.: Doc. Trans. C. X. 451. (15. tábla).

400. 1353. jún. 2.

A váradi egyház kápt.-ja jelenti Erzsébet királynénak (H), hogy itt átírt
jan. 5-én kelt oklevelének (l. 5. szám) megfelelően a Marochuk mr.-nek küldött
levelét István karbeli clericus-sal elvitették, aki visszatérve azt jelentette, hogy
Marochuk mr. a királyné levelét a legnagyobb tisztelettel (supremo cum honore)
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vette, majd azt elolvasva azt mondta, hogy minden nemestől, közrendűtől és
egyéb állású embertől Bereg m. nemeseinek közgyűlésén (congregatio generalis)
lefolytatta a vizsgálatot és megtudta, a Wary-i királynéi jobbágyok elkövették
mindazokat, amiket Nyr-i István fia István felpanaszolt a királynénál, azonban
mivel a Wary-i hospesek királyi jobbágyok, ezért ő a király és a királyné megke-
resése nélkül (sine requisitione) nem tud véget vetni annak. D. f. II. prox. p. 8.
diem B. Vrbani pape., a. prenotato. [1353.]

E.: Dl. 51 632. (Kállay cs. lt. 1300/1035.). Papír. Hátlapon külzet (Domine
regine, pro magistro Stephano filio Stephani de Nyr responsionalis.), vala-
mint mandorla alakú, természetes színű pecsét nyomai.

R.: Kállay II. 19. (1109. szám); Doc. Trans. C. X. 219. (197. szám) (román).

401. 1353. jún. 3. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lent színe előtt udvari lovagja (aule nostre miles) Athyna-i Jakab fia János mr. és
a maga, valamint János fia Miklós, Miklós fia Péter, Péter fia Lőrinc és a többi
fr. patruelis-e, Athyna-i nemesek nevében elmondta, hogy a tolvajok, latrok és
más gonosztevők száma annyira megnövekedett birtokukon, hogy igen nagy
szegénységre jutottak. A herceg János mr. kérésére engedélyezi, hogy azokat a
halálbüntetéssel sújtandó (malefactores capitali sententia plectendi) gonosztevő-
ket, akiket Athyna birtok határai között fognak el, a nemesek v. officiális-aik
elítélhetik és az ítéletet végre is hajthatják. Erről a herceg függő, autentikus pe-
csétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. György mr., a hercegi aula
prothonotarius-a, Orbaz-i c. és várnagy keze által, III. Non. Iunii, a. d. 1353.,
hercegségének első évében.

E.: Dl. 33 598. (HDA. NRA. 1509/19.) Hártya, vízfoltos, nehezen olvasható. S
iniciálé. Plica alatt: Relatio Iohannnis filii Peteuch.

K.: Smič. XII. 176–177. (129. szám); Hercegek 172–173. (43. szám).
R.: Halász É., Szlavón 230–231. (443. szám).

402. 1353. jún. 3. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lent előtte László fia Lachou ~ Lachow és bemutatta a zágrábi kápt. máj. 23-án
kelt oklevelét Kaniska birtok István fia Mikós, Sclauonia és Ho. bánja okleveles
kérésére végzett bejárásáról és iktatásáról (l. 372. szám). A herceg a bemutatott
oklevelet Lachow kérésére függő, autentikus pecsétjével megerősített privilégi-
umában átírja. D. Zagrabie, György mr., a hercegi udvar prothonotarius-a és
Orbaz-i c. keze által, III. Non. Iunii, a. d. Incarn. antedict. [1353.], hercegségé-
nek első évében.
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E.: Dl. 41 207. (Múz. Ta. Szapáry.) Hártya, S iniciálé, függőpecsétre utaló sod-
rat.

K.: Smič. XII. 177–178. (130. szám); Hercegek 173–174. (44. szám).
R.: Halász É., Szlavón 231. (444. szám).

403. 1353. jún. 3. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően febr. 13-án (in oct. diei
Cynerum) megjelent előtte Akalychna-i Péter fia János Pologya ~ Polugya-i
Boda fia Miklóssal szemben és bemutatta az esztergomi kápt. [1352-ben] (in a.
nunc prox. elapso) kelt oklevelét. E szerint: a kápt. a király parancsának megfe-
lelően Saad fia Fülöp királyi emberrel kiküldte tanúságtevőül István mr. kano-
nokot, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették: [1352.] szept.
30-án (in crastino fe. B. Michaelis arch.) a szomszédok és határosok összehívása
után kiszálltak Akalychna, Poruba, Zenthystfan, Cherumpa ~ Churumpna, Ha-
rankafyahaza ~ Harankafiahaza birtokokra a királyi ember azokat iktatta János-
nak ellentmondás nélkül, azonban amikor a birtokok határait bejárták, Cherump-
na birtok Ny-i részén Boda fia Miklós a határok felállítását megtiltotta. Boda fia
Miklós személyesen az országbíró elé állva azt mondta, hogy azért mondott el-
lent, mert Péter fia János Polugya birtokból egy nagy részt a saját birtokához
akart iktattatni és bemutatta [I.] Lajos király (H) 1352-ben kelt privilégiumát,
melyben megerősítette [I.] Károly király utolsó pecsétjével megerősített,
1340-ben kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 717. szám), melyben átírta
[IV.] László 1285-ben kelt (l. Reg. Arp. 3395. szám) és uő. 1283-ban (l. Reg.
Arp. 3253. szám) kelt nyílt oklevelét megerősítő privilégiumát. Ezek szerint:
[IV.] László király László fia Boda érdemeiért és különösen fr.-e: [Egyed] halála
miatt, akit az uralkodó szolgálatában a tatárok gyilkoltak meg, a Palugya nevű
birtokból (Zolyun m.) egy erdőt és szántóföldet adományoz Bodának és örököse-
inek örökös birtoklásra, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Hj.: Palugya víz
forrása, hegyek (alpes), Eluskw nevű kő, Kwzyrch-nek nevezett (wlgow) hegyek
(alpes), kis hegy, folyó, kis byrch, folyó, két földjel, Tornouch rét, forrás, földjel,
két földjel, Kuchk rét, földjel, két földjel, másik két földjel, nagy árok, Jelseupa-
tak nevű folyó, földjel, Zemerekfa nevű fa alatt két határjel, forrás mellett határ-
jel, Kyspolugya birtok határai, tó (lutum), földjel, twlfa nevű fa alatt két határjel,
földből és kőből rakott határ, Palugya folyó, Palugya folyó forrása. Az oklevelek
bemutatása után az országbírónak úgy tűnt, hogy a birtokot a körülötte fekvő
birtokoktól a bemutatott oklevelekben foglalt határok mentén el kell választani,
amit a királyi embernek kell elvégezni egy hiteleshelyi ember jelenlétében, ezért
az országbíró oklevelével felkérte a budai káp.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét,
akinek a jelenlétében Miklós fia János v. Zenthmartinum-i Péter fia Bálint v.
Prozyk-i Péter fia Márton v. uo. való Tamás fia Bálint (az actor részére), illetve
Turapataka-i Ferenc fia Tamás (?) v. uo. való Marcellus fia János v. Liblye-i
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András fia Máté v. Wagmellyky-i András fia János v. Selnichefely-i Péter fia
Máté v. uo. való István fia Mihály v. Liblye-i Fülöp (Miklós részére küldött) ki-
rályi emberek máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) kiszállnak Palugya birtok-
ra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben, [I.] Lajos ki-
rály oklevelében (melyet Miklós v. procurator-a eredetiben tartozik ott bemutat-
ni) foglaltak alapján bejárják Palugya birtokot és a Churumpna és Harankafiaha-
za birtokoktól elválasztják és iktatják Boda fia Miklósnak azzal a joggal, amivel
hozzá tartozik, a másik két birtokot pedig Péter fia Jánosnak iktatják új adomány
címén (titulo nove donationis). Ha a felek ellentmondnak egymásnak, akkor őket
a király jelenléte elé kell megidézni. Ha bárki más mond ellent, akkor azt a részt
határjelekkel meg kell jelölni és más fogott bírákkal királyi mértékkel megmérni
v. szemmel megbecsülni. Minderről a kápt. máj. 15-ére (ad quind. oct. fe. B.
Georgii mart.) tegyen jelentést a királynak. Ekkor megjelent az országbíró bírói
széke előtt egyrészről Akalychna-i Péter fia János, másrészről Boda fia Miklós
és bemutatták a budai kápt. oklevelét, mely szerint Prozyk-i Péter fia Márton és
Turapataka-i Marcellus fia János királyi emberekkel kiküldték tanúságtevőiket –
Kozma mr. kanonokot és János clericust – akiknek a jelenlétében a királyi embe-
rek máj. 1-jén (in oct. fe, B. Georgii mart.) kiszálltak Palugya birtokra, azt a
szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben az [I.] Lajos király
Miklós által eredetiben bemutatott privilégiumában foglalt határok mellett bejár-
ták. Hj. (ugyanaz, mint fentebb). A hj. után pedig a birtokot iktatták Boda fia
Miklósnak ellentmondás nélkül. Az országbíró pedig ennek megfelelően okleve-
lével neki és örököseinek hagyja azt örök birtoklásra, ellentmondás nélkül. D.
Bude, 20. die quind. oct. fe. B. Georgii mart. predicti, a. d. 1353.

E.: Dl. 90 443. (Palugyay cs. lt.) Hártya, 3 sor mélységű N iniciálé, a hártya 2
helyen kör alakban elszíneződött, itt nehezen olvasható. Függőpecsétre utaló
vágások. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Megj.: Dátuma kékcédulán: 1353. júl. 3.

404. 1353. jún. 4.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy az előttük megjelent
Oltarkan-i Mátyás fia Thurpe (dict.) János fia László és anyja (nobilis domina),
János özvegye kérésére szóról-szóra átírják két nyílt oklevelüket (l. 1342. okt.
16., Anjou-oklt. XXVI. 544. szám és 1343. júl. 15., Anjou-oklt. XXVII. 485. szám)
autentikus pecsétjükkel megerősített és chirographált privilégiumukban. Amikor
László a prépost, János a lector, Sándor a cantor, János a custos, János a Bor-
sod-i, Domonkos a Borsua-i, András a Zemplyn-i, Péter az Vngh-i, Miklós a
Zabouch-i, másik Miklós a Tharcha-i főesp. D. f. III. prox. p. oct. fe. Corporis
Christi, a. d. 1353. Amikor Lajos a király (H), Miklós az esztergomi, Dénes a
kalocsai érsek és M[iklós] az egri püspök.
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E.: HML. Egri székesfőkápt. mlt. 17/4/1/9. (Df. 210 564.) Hártya. O iniciálé.
Felső felén az ABC betűk alsó fele látható. Függőpecsétre utaló sodrat. Hát-
lapján más középkori kéz írásával tárgymegjelölés: Super possessione Tar-
kan in comitatu Hevesoyuariensis.

405. 1353. jún. 4.

Az egri egyház kápt.-ja az előttük megjelent Tharkan-i Mátyás fia Miklós
kérésére pecsétjével megerősített és chirographált privilégiumában átírja a saját,
máj. 8-án kelt oklevelét (l. 303. szám). Amikor László a prépost, János a lector,
Sándor a cantor, János a custos, János a Borsod-i, Domonkos a Borsua-i, András
a Zemplyn-i, Péter az Ungh-i, Miklós a Zabouch-i, másik Miklós a Tharcha-i
főesp. D. f. III. prox. p. oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1353. Amikor Lajos
a király (H), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek és M[iklós] az egri
püspök.

E.: HML. Egri székesfőkápt. mlt. 17/4/1/10. (Df. 210 565.) Hártya. Hiányzó O
iniciálé. Felső szélén az ABC betűk alsó fele látható. Hátlapján más közép-
kori kéz írásával tárgymegjelölés (Super possessione Oltarkan.). Függőpe-
csétre utaló sodrat.

406. 1353. jún. 6. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy anyja: Erzsébet királyné (H)
kérésére Vgrin fia Pongrácnak, Cheh (dict.) Miklósnak és más fr.-eiknek vissza-
adja az [I.] Károly király által hűtlenségük miatt (propter notam infidelitatis) el-
vett birtokokból a Beny nevű birtokot, nehogy ők és örököseik idegen tető alatt
rejtőzködve (latitantes) az éhség támadásait kénytelenek legyenek elviselni. Az
uralkodó kijelenti, hogy sem ők, sem pedig örököseik nem pereskedhetnek azo-
kért a birtokaikért, melyeket v. ő v. atyja már eladományozott. Ha ők v. örököse-
ik a hűtlenségük miatt elvett birtokok ügyében vizsgálatot indítanak, tiltakoznak
v. eltiltanak, akkor az ügyben kiadott oklevelek legyenek érvénytelenek. Ha ők
v. örököseik bárki nemest, különösen a [kimaradt: óbudai] apácákat bármilyen
birtok, de különösen Kande miatt (mely tőlük a fentiek miatt lett elvéve) perbe
fogják, akkor a Szt. Korona iránti hűtlenség miatt ítéljék el őket (in statu pristine
infidelitatis incidant, eo facto prout infideles sacre regie corone iudicentur). D.
Bude, in quind. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1353.

Á.: a 439. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 88–89. (50. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Bakács, Pest megye 198. (681. szám).
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407. 1353. jún. 6. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy a színe előtt a pozsonyi kápt. képviseletében,
annak megbízólevelével megjelent Jakab fia János mr. pozsonyi kanonok kéré-
sére Domonkos királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét: Cheh (dict.) Pétert,
akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: a királyi ember a ká-
polnaispán tanúságtevőjének jelenlétében jún. 6-án (in quind. fe. Corporis
Christi) Miklós erdélyi vajdát és Treutul (dict.) Miklóst, volt pozsonyi c.-eket
Budán, a Boldogságos Szűz-egyháza mellett személyesen megkérdezte, hogy a
pozsonyi kápt. a maga részéről v. birtokairól v. jobbágyai részéről valaha kel-
lett-e, hogy Pozsony m. parochialis c.-ének bort v. más egyebet szolgáltasson.
Miklós vajda és Treutul (dict.) Miklós azt válaszolták, hogy nem. D. Bude, in
quind. fe. prenotati, a. d. 1353.

Á.: Győri kápt., 1354. febr. 14. SNA. Pozsonyi kápt. mlt. R/1/4. (Df. 273 037.)
Megj: Á. szerint nyílt oklevél volt. Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt XXXVIII.

81. szám.

408. 1353. jún. 7. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
te Domonkos fia András Lak-i Salamon fiainak: Miklósnak és Harazt-nak a ne-
vében a szekszárdi konv. megbízólevelével, 1351. nov. 18-án (in oct. fe. B. Mar-
tini conf., in a. d. 1351.) Theteus királyi ajtónállómr. és pilisi c.-el szemben és
bemutatta a pécsváradi konv. birtokbejáró, tiltakozó és idéző oklevelét (l. An-
jou-oklt. XXXI. 71. szám). Ezek után Valkeuch-i Pál mr. deák (litteratus) Theteus
mr. famulus-a és notarius-a ura névében annak megbízólevelével azt válaszolta,
hogy Thouthy birtokkal kapcsolatban Theteus mr. oklevelekkel rendelkezik, me-
lyet a következő alkalommal – [1352.] febr. 29-én (in oct. diei Cynerum) – a ná-
dor előtt kész bemutatni. Az oklevelek bemutatását erről az időpontról többször
elhalasztották, végül [1353.] máj. 19-re (ad oct. fe. Penth.) került. Ekkor megje-
lent a nádor előtt egyrészről Salamon fiainak: Miklósnak és Harazt-nak a nevé-
ben a szekszárdi konv. megbízólevelével Nyary-i Péter fia Jakab, másrészről Pál
mr. deák (litteratus) Theteus mr. nevében, annak megbízólevelével és Pál bemu-
tatta a budai kápt. 1347-ben kelt privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXXI. 1192. szám),
mely teljes szövegű átiratban tartalmazta a kápt. 1343. [jún. 26-án kelt] privilé-
giumát (l. Anjou-oklt. XXVII. 431. szám). Pál mr. bemutatta a kalocsai kápt.
1301-ben kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. I. 150. szám), majd pedig a Kw-i kápt.
1353. máj. 2-án kelt oklevelét (l. 280. szám). Mindezekkel szemben Jakab, Si-
mon fiainak: Miklósnak és Harazt-nak a procurator-a bemutatta a pécsváradi
konv. 1330. aug. 10-én kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XIV. 475. szám), aztán
a kalocsai kápt. 1326. febr. 28-án kelt zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. X. 74. szám),
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majd pedig Henrik volt szlavón bán, királyi tárnokmester, somogyi, tolnai, Ba-
ranya-i és Bodrug-i c. 1334. okt. 18-án kelt nyílt oklevelét. Az oklevelek bemu-
tatása után a felek procurator-ai igazságot kértek. Az oklevelek szerint Sebestyén
fia Miklós és Salamon (Miklós és Harazth nagyapja és apja), valamint Salamon
fr. carnalis-ai: László, Sebestyén és István 53 évvel ezelőtt, mielőtt Miklós és
Harazt megszülettek volna, eladták Thothy birtokot a halastavakkal és más tarto-
zékaival együtt Ayza c.-nek 76 M.-ért. Később Ayza c. fr.-én: Myze fia Ez-
zech-en keresztül a fenti összegért János deák (litteratus) birtokába került, min-
den tartozékával és haszonvételével együtt. János deákhoz és fr.-éhez: Miklós-
hoz kerültek Thouty és Megere birtokok Miklós és Harazt apjától: Salamontól és
fr.-eiktől: Jánostól és Pétertől a rokonság okán (ratione proximitatis gene-
rationis). Később János deák Thouthy és Megere birtokokat tartozékaival együtt
(kőből épült egyház, folyó, halastó, rét, erdő) elcserélte Theteus mr.-rel. A nádor
kérdésére Miklós és Harazt procurator-a azt válaszolta, hogy nincs más oklevél,
amit birtokjoguk igazolásául be tudna mutatni, így a nádor a bemutatott okleve-
lek alapján bírótársaival: Domonkos volt Machou-i bánnal, János Thuruch-i,
Tamás liptói és Miklós volt pozsonyi c.-szel, Wgal-i Pál országbírói prothonota-
rius-sal, Bakanya-i Nagy (Magnus) Reynoldus fia Imre mr.-rel és Marouth-i Ist-
ván mr.-rel úgy döntött, hogy Thouthy birtok minden tartozékával és haszonvé-
telével együtt Theteus mr.-t illeti, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Mik-
lóst és Harazth-ot pedig patvarkodásban marasztalják el és a patvarkodás bün-
tetését rójják ki rájuk, mivel a születésük előtt elidegenített Thouthy birtokot
szerették volna megszerezni. Erről a nádor függőpecsétjével megerősített privi-
légiumot állít ki Theteus mr. részére. D. Bude, 20. die oct. fe. Penth. predicti, a.
d. 1353.

E.: Dl. 77 066. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/376.) Hártya, hiányzó N iniciálé. Lilás
sodraton függő pecsétje elveszett. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyel-
vű tartalmi összefoglaló.

K.: Z. II. 523–532. (395. szám).

409. 1353. jún. 8.

A váci kápt. 1353. jún. 8-án (sab. prox. an. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1353.)
kelt chirographált privilégiuma szerint Fagach-i Egyed királyi ember és a kápt.
tanúságtevője: Bertalan Zolnuk-i főesp. kiszálltak az örökös nélkül elhunyt Ke-
wer (dict.) Pál Selp birtokon lévő részeire és összes tartozékaikkal együtt iktat-
ták Saar-i Péter fiainak: Jánosnak, Miklósnak, Tamásnak, Istvánnak és György-
nek új adomány címén.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1431. febr. 17. A.HAZU. D-V-103. (Df. 230 548.)
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410. 1353. jún. 8.

A zágrábi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük sze-
mélyesen Vytomerius fia Koylo, a Ratetchy nemzetségből (generatio) és el-
mondta, hogy az ua. nemzetségbe tartozó Tyzow fia Miklós ősei a Totaryewa-
zela nevű birtokukat minden tartozkával együtt Koylo nagyapjának elzálogosí-
tották 12 M. dénárért, azzal, hogy a zálogösszegért tőle v. örököseitől kivált-
hatják. Miklós a zálogösszegért a birtokot kiváltotta minden tartozékával együtt.
A visszaváltáshoz a nemzetség tagjai: András fiai: Wlkozlaus és Miklós a bele-
egyezésüket adják. Minderről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D.
sabb. prox. an. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 66 518. (Blagay cs. lt. 34.) Hártya, N iniciálé. Hátlapon más középkori
kézzel tárgymegjelölés (Inquisitoria super Totarowazella.). Lila-fehér sodra-
ton függő, természetes színű, mandrola alakú pecsét.

K.: Blagay 134–135. (73. szám).

411. 1353. jún. 8. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja emlékezetül adja, hogy István, egész
Sclauonia, Ho. és Da hercege és a herceg kegyességéből (ex dilectione) a bán
közgyűlésén (congregatio generalis), melyet a Zawa és a Gozd között lakó ne-
meseknek, valamint más rendű és rangú embereknek tartottak Zágrábban, jún.
3-án (f. II. prox. p. 22. die fe. Penth.) megjelent Mykch volt bán fia István mr.,
zalai c. és azt kérte, hogy [I.] Károly király (H) 1340. ápr. 19-én kelt nyílt okle-
velét (l. Anjou-oklt. XXIV. 233. szám) a bán írja át privilegiális oklevelében. A
bán a bemutatott oklevelet hiba nélkül valónak találva a kérésnek eleget tesz. D.
Zagrabie, 6. die termini congregationis nostre antedicte, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 211. (Múz. Ta. Nagy Imre.) Hártya, N iniciálé. Vörös sodraton függő
pecsétje elveszett.

Má.: Ue. szám alatt. (19–20. sz.-i.)
R.: Halász, É., Szlavón 125. (190. szám).

412. 1353. jún. 11. Villanova

[VI.] Ince pápa Slauogosti Lupus alesp.-nek a pécsi egyházban most üres
v. megüresedő kanonokságot rezervál a kanonoki jogok teljességével és preben-
dát, melyet melyet Lupus személyesen v. procurator-a útján az üresedésről való
értesüléstől számított 1 hónapon belül fogad el. A pápa inti a pécsi püspököt és a
kápt.-t v. azt, akihez az egyházban a prebendáról való rendelkezés tartozik, hogy
a fentiekről az elfogadás előtt ne határozzanak és érvénytelennek fogja tekinteni,
ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. Mindez érvényes a
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kanonokok meghatározott száma, az egyház statutum-ai és szokásai ellenére is,
v. ha a valaki pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik erről v. ha a pápa korábban
megengedte a püspöknek, hogy senki elfogadására nem kötelezhető e téren. Ha
Lupus nem tud jelen lenni az azon egyház statutum-ai és szokásai megőrzéséről
szóló eskün, azt távollétében procurator-a is leteheti, ő pedig akkor, amikor sze-
mélyesen ott lesz. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., III. Id. Iunii, pápa-
sága 1. évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 124. 555r. (Df. 289 446.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 62. (112. szám).

413. [1353. jún. 11. Villanova]

[VI.] Ince pápa a veszprémi és a zágrábi püspöknek és az avignoni egyház
sacristájának meghagyja, hogy Lupus-t v. procurator-át fogadtassák kanonokká,
biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a kanonokság tel-
jes jogával és minden tartozékával együtt és védelmezzék meg abban. D. ut sup-
ra. [apud Villamnovam, avignoni egyházm., III. Id. Iunii, pápasága 1. évében.
[1353.]]

Reg.: ASV. RA. 124. 555r. (Df. 289 446.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 62. (112. szám).

414. 1353. jún. 11. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja: ahogyan a hozzá hűek jelentéséből
megtudta, hogy apja: [I.] Károly király ellen Nagy (Magnus) Aba folyamatosan
hűtlenségekben és gonosztettekben vett részt, különösen az atyjának Trynchi-
nium-i Péter fia Máté, a királyság hűtlene ellen, Kassa városa (civitas Cassensis)
előtt folytatott csatájában. Ott Aba-t Károly hívei megölték, emiatt Aba-t, fiait és
fr.-eit a király, a bárók és nemesek, mint hűtleneket (infideles) minden birtokuk-
nak elvesztésével büntették. [I.] Lajos ezért jelen oklevelével elrendeli, hogy
Aba fia Miklós fia Miklós, valamint utódai a hűtlenség miatt elkobzott és már
másoknak eladományozott birtokokat se a bíróságokon, se azon kívül ne köve-
telhessék vissza se a királytól, se leszármazottaitól, se az ország nemeseitől. Ha
ilyen birtok ügyében vizsgálatot indítanak, eltiltanak v. tiltakoznak, akkor az le-
gyen érvénytelen. Ha a bárók v. nemesek közül valakit, különösen Lőrinc fia
Miklós erdélyi vajdát v. fr.-ét: Leukus mr.-t v. örököseiket az ország bármely
bírája v. jogszolgáltatója elé idézik az elkobzott birtokokkal kapcsolatban, akkor
a Szt. Korona hűtleneiként marasztaltassanak el. D. Bude, in fe. Barnabe ap., a.
d. 1353.

Á.: a 440. számú oklevélben.
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K.: F. IX/1. 90–92. (26. szám) (tévesen 1343-ra téve); AO. VI. 89–90. (51.
szám).

R.: Kar., HH. 94–95. (204a. szám); Doc. Trans. C. X. 219. (198. szám) (román);
Erdélyi Okm. III. 266–267. (719. szám); Anjou-oklt. XXVII. 396–397 kö-
zött (1343. jún. 11.-i dátummal, Df. 286 775. alapján). Doc. Trans. C. X.
220. (200. szám) (román)

415. 1353. jún. 11.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Damanya ~ Damania-i István fia Zungur (dict.) István és minden szomszédját és
határosát, de különösen Damanya-i Miklós fiait: Pált és Mihályt eltiltotta a bár-
hol, de különösen Damania-ban fekvő, őt illető birtokrészei hasznainak és ha-
szonvételeinek szedésétől. D. in fe. B. Barnabe ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 49 703. (Rumy cs. lt. 55/37.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Stephano dicto
Zungur de Damania contra Paulum et Mychaelem filios Nicolai de eadem
super percepcione fructuum et utilitatuum possessionariarum portionis sue
prohibitoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

416. 1353. jún. 11.

Olivér mr., királynéi udvarbíró, Vasvár és Sopron m.-k c.-e és Vasvár m.
szb.-i tudtul adják, hogy Ouad-i Pál fia Márton három nemes társával együtt
(quarto se nobilibus) előttük, korábbi oklevelüknek megfelelően jún. 10-én (f. II.
prox. p. quind. fe. Corporis Christi) Bodugazunfalua-i Pál fia Jánossal szemben
letette az esküt arról, hogy ápr. 28-án (die domin. prox. an. fe. Asc. d.) János két,
Zechod birtokon lakó (commorantes) jobbágyát nem verte meg és hat saját job-
bágya a saját birtokáról nem ment el (sex iobagiones sui de dicta possessione sua
non recesserint). A m. hatósága ezért Mártont a fentiekben ártatlannak találja. D.
2. die depositionis iuramenti supradicti, a. d. 1353.

E.: Dl. 49 986. (Rumy cs. lt. 4.) Papír. Hátlapján három kerek, természetes színű
pecsét töredékei.

417. 1353. jún. 12.

[VI.] Ince pápa jóváhagyja Ulrik [fia] László prágai egyházm.-i pap, ko-
rábban István herceg (Mo. (V) királyának fr.-e) tanítómesterének kérését, misze-
rint a prágai érsek rendelkezése alatti javadalmat (dignitas, personatum vel
officium cum cura vel sine cura) rezerváljon a számára, mivel az esztergomi
egyházm.-be tartozó keresztényszigeti (Insula Cristiana) plébániát, melynek bir-
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tokától István herceg fosztotta meg, továbbá az esztergomi, a győri és a váradi
egyházakban lévő kanonokságait és prebendáit nem tudja tartani, mivel a herceg
nerói üldözése miatt (propter Neronicam persecutionem dicti ducis) a Mo.-n
fekvő javadalmaiban (in beneficiis) személyében (personaliter) nem tud megma-
radni és azokból a herceg miatt semmi haszna nincsen. D. apud Villamnovam,
avignoni egyházm., II. Id. Iunii, pápasága 1. évében. [1353.]

K.: Klieman II. 41. (94. szám).
R.: Áldásy 62–63. (113. szám); Reg. Suppl. II. 268. (15. szám); Doc. Trans. C.

X. 219–221. (199. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 267. (720. szám);
Rábik, Reg. Suppl. II/1. 164–165 (262. szám).

418. 1353. jún. 12. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Peel-i Deseu fia János személyesen megjelent előtte máj.
23-tól (f. V. prox. p. oct. fe. Penth.) kezdve 20 napon keresztül, de a Gron mel-
letti Szt. Benedek-konv. idézőlevelével megidézett perbeli ellenfelei: Vezekyn-i
János fia Imre és István fr., Leker-i apát nem mentek el és nem is küldtek maguk
helyett senkit, ezért őket az országbíró megbírságolja, ha nem tudják magukat
kimenteni. D. Bude, 21. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 067 (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/375.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
Iohanne filio Deseu de Peel contra Emericum filium Iohannis de Vezekyn et
fratrem Stephanum de Leker iudicialis.), lap alján jegyzet (De Bars.), három,
természetes színű, zárópecsét maradványai.

K.: Z. II. 532–533. (396. szám).
Megj.: A garamszentbenedeki konv. idézőlevelének kiadását l: Keglevich K.,

Garamszentbenedek 83. (88. szám).

419. 1353. jún. 13.

[I] Lajos király 1353. jún. 13-án (a. d. 1353., f. V. prox. p. fe. B. Barnabe
ap.) kelt eltiltó és tiltakozó oklevele szerint: Kolcha-i János fiai: Miklós és Do-
monkos megjelentek az uralkodó színe előtt és a maguk, valamint uo. való Mik-
lós fia János, Pál fia Bálint, Demeter fia Péter, Péter fiai: János, Demeter és Mik-
lós, Balázs fia Benedek és Domonkos fia Ferenc nevében tiltakozva elmondták,
hogy ahogyan hallották (auditu percepissent), Chokodey mr., valamint Kolcha-i
János fiai: Peteu és Illés és Egyed fia Máté az őket megillető Vasvár m.-i Mylik
birtokban osztályt akarnak tenni, ezért a nevezetteket Mylik birtok felosztásától
és elörökítésétől eltiltották a király színe előtt.
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Tá.: Bebek István országbíró, 1368. ápr. 3. Szombathelyi Püspöki és Vas-
vár-Szombathelyi Székeskápt. lt., Székeskápt. mlt., Vasvári kápt. Rende-
zett iratok. 3/11. (Df. 279 110.)

R.: Kóta 45. (111. szám).

420. 1353. jún. 14.

A veszprémi kápt. 1353. jún. 14-én (f. VI. prox. p. fe. B. Barnabe ap., a. d.
1353) kelt oklevele szerint: amikor Leurenthe fia Beke mr. Koruntal-i Petew ki-
rályi emberrel és Jakab hántai préposttal, a veszprémi kápt. tanúságtevőjével
(akinek a kiküldését királyi oklevéllel kérték) jún. 4-én (?) kiszálltak Gepus bir-
tokra, azt az öszehívott szomszédok és határosok jelenlétében be akarták járni és
a Zyrch-i egyház Beren nevű birtokától határokkal elválasztani, akkor a
[Zyrch]-i apát Beren-i officális-a tiltakozott.

Tá.: Druget Miklós országbíró, 1355. jan. 27. Dl. 41 248. (Múz. Ta. Véghely.)
Megj.: A hj. időpontjára az oklevél a Barnabás apostol ünnepe (ami jelen évben

keddre esett) utáni keddet adja meg (f. III. prox. p. fe. Barnabe ap.), ami fel-
oldva az oklevél kelte utáni időpontot jelöl: jún. 18-át. Mivel az oklevél ere-
deti példánya elveszett, nem tudhatjuk, mi állt benne, csak feltételezésekre
hagyatkozhatunk. Elképzelhető, hogy az írnok tévedésből post-ot írt ante he-
lyett, ebben az esetben pedig jún. 4-re adódna a hj.

421. 1353. jún. 15. Veszprém

János veszprémi kanonok, volt sublector és a püspök vicarius-a emlékeze-
tül adja, hogy Ayka-i Ayka fia Andrást Chatar-i László fia István anyjának
leánynegyede miatt jún. 10-én (in quind. fe. II. prox. p. fe. Sanctissime Corporis
Christi) perbe hívta a színe elé. A terminuson András megjelent, István panaszá-
ra pedig azt válaszolta, hogy azt a birtokrészt, melyből a leánynegyedet ki kell
adnia, Oloph fiai: István, Demeter és Pál elfoglalták, de ennek okát nem tudja.
Erre Oloph fiai személyesen megerősítették, hogy az Andrásnak kiadandó
leánynegyed a kezükön van, ennek indokát is tudják adni és a leánynegyed kifi-
zetését magukra vállalták. D. Vesprimi, 6. die dict. quind., a. d. 1353.

E.: Dl. 66 142. (Thaly cs. lt. 70.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Andree filio Ayka
de Ayka super assertione Stephani, Demetrii et Pauli filiorum Oloph de ea-
dem Ayka pro quarta parte cuiusdam possessionarie portionis facta memo-
rialis.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét töredéke.

K.: HO. V. 128–129. (106. szám).
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422. 1353. jún. 17. Villanova

[VI.] Ince pápa [I.] Lajos királyt (U) tájékoztatja, hogy követe [...] eljuttat-
ta hozzá levelét, melyben a király kifejezte örömét VI. Ince pápává választása
miatt. A győri püspök ügyében a pápa a követ útján levelet küldött a magyar ki-
rályhoz. A pápa ebben az ügyben és másban is igyekszik a király óhaját (votum)
figyelmbe venni (prosequi disponentes), ahogyan azt majd a követ élőszóban is
elmondja és Guillermus, a Cosmedin-i Szűz Mária-egyház diaconus cardinalis-a
is megírja neki. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., XV. Kal. Iulii, pápa-
sága első évében. [1353.]

K.: Theiner II. 3–4. (5. szám); Gasnault I. 120. (341. szám).

423. 1353. jún. 17.

Miklós soproni alispán és m. szb.-i emlékezetül adják, hogy Gyrium-i Já-
nos fia István jún. 17-én (f. II. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) megjelent bírói szí-
nük előtt és elmondta, hogy Neugvan nevű birtokát a soproni c. jogtalanul elfog-
lalta. Az alispán és a szb.-k megkérdezték a provincia nemességét, hogy a birtok
tényleg István öröklött birtoka-e, mire a nemesek – sokan kiabálva (alta voce) –
azt válaszolták, hogy a birtok Istvánt öröklés címén illeti meg, ezért azt neki
hagyják örökös birtoklásra és erről pecsétjükkel megerősített oklevelet adnak ki.
Actum die prenotato, a. d. 1353.

E.: GYMSML. Soproni lt. Niczky cs. lt. 4661 és 59. (Df. 209 162.) Papír. Hát-
lapján három, természetes színű, rányomott pecsét.

K.: Sopron vm. 240. (182. szám).

424. 1353. jún. 18.

A szepesi kápt. 1353. jún. 18-án (f. III. prox. p. fe. B. Barnabe ap., a. d.
1353) kelt nyílt oklevele szerint: a kápt. [I.] Lajos király parancsának megfelelő-
en a királyi emberrel kiküldte Komlos-i Jakab fia György részére tanúságtevőjét
Komlos birtok bejárásához, akik a kápt.-ba visszatérve György jelenlétében a
következőket jelentették: Komlos-i Arnold fia László a kápt. előtt Jakab fia
Györgyöt eltiltotta attól, hogy Komlos birtok neki osztály során jutott ötödrészét
bejárja, a birtokkal kapcsolatos privilégiumokat megsemmisítse, Lászlónak bir-
tokjogaiban kárt okozzon és magát a birtokba bevezettesse.

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420.
szept. 15. Dl. 75 280. (Bánó cs. lt. 22.)
2. Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420.
szept. 15. Dl. 69 157. (Kolosy cs. lt. 18./1.) (Az átíró oklevél Má.)
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3. Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420.
szept. 15. Dl. 69 157. (Kolosy cs. lt. 18./2.) (Az átíró oklevél Má.)
4. Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420.
szept. 15. Dl. 71 757. (Szulyovszky-Pottornyay cs. lt. 23.) (Az átíró okle-
vél Má.)

425. 1353. jún. 18. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelent előtte személyesen egyrészről Akalychna-i
Péter fia János, másrészről Palugya-i Boda fia Miklós és elmondták, hogy az
országbírótól engedélyt kérve, fogott bírák segítségével a következő megegye-
zésre jutottak: Boda fia Miklós patvarkodásban (factum calumpnie) nyugtatja
Péter fia Jánost és neki hagyja azt a birtokrészt, melyről Péter fia János azt állí-
totta, hogy a Cherumpna és Harankasfyahaza birtokaihoz tartozik, míg Boda fia
Miklós a saját, Palugya birtokához tartozónak mondta és az országbíró bírói
meghagyása szerint a nála lévő okleveleknek megfelelően és az abban foglalt
határok mellett a királyi emberrel és a budai kápt. tanúságtevőjével Péter fia Ist-
vánnak és örököseinek iktatta. Péter fia János fr. uterinus-ait: Márkot és Serefyl-t
v. procurator-ukat okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) az országbíró jelenlé-
te elé kell állítania és a megegyezést minden változtatás nélkül elfogadtatni (con-
fiteri et fateri). Ha Péter fia János a megegyezést részleteiben v. egészében nem
tartja be v. fr. uterinus-ait nem állítja az országbíró elé v. a fr.-ei nem egyeznek
bele, akkor a fenti büntetésben marasztaltasson el. Péter fia János fr. uterinus-ai-
nak v. procurator-uk országbíró elé állítását sem királyi, sem királynéi, sem her-
cegi oklevéllel nem halaszthatja a fenti időpontról tovább. D. Bude, f. III. prox.
an. fe. Nat. S. Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: ŠA v Bytči (Biccse). Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt. 10 és H28. (Df.
285 730.) Hártya. K. szerint hátlapjára nyomott pecséttel erősítették meg.
Hátlapon 17. sz.-i kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: Okolicsányi 42–43. (28. szám).
R.: Iványi Béla, SZ. 1909. 893. (15. szám).

426. 1353. jún. 18. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy Maroch-i István fiai: István, Miklós és János
személyesen megjelenve előtte elmondták, hogy ők azt a birtokrészt, mely az ő
Volko m.-i Kysfalud birtokuk és István fia Imre, Tamás fia Pál, Péter fia Mihály,
Martunus fia Tamás, fiai: Barnabás, Kelemen és Péter, János fia Balázs ua. m.-i
Komar birtoka között van és melyet korábban elfoglaltak, most a Kw-i kápt.
Komar birtok ügyében kiadott nyílt oklevelében rögzített határok mellett átadják
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az említett Komar-i nemeseknek. Ha István fiai a fentieket nem tartják be, akkor
patvarkodásban (pene calumpnie) marasztaltassanak el. D. Bude, f. III. prox. an.
fe. Nat. B. Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: HDA. Documenta Mediaevalia Varia 62. (Df. 218 558.) Hártya. Hátlapjára
nyomott pecsétre utaló szalag.

427. 1353. jún. 19.

Az egri kápt. 1353. jún. 19-én (f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.,
sub a. d. 1353.) kelt nyílt oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Hubou-i
Pouka fia Péter c., másrészről Péter c. lánya, egyúttal Mykou fia Márton özve-
gye: Katalin asszony személyesen fiával: Miklóssal és képviselve többi fiát: De-
metert, Jánost és Pált és Péter c. elmondta, hogy mivel ő már öreg (senile etate
proventus), ereje fogytán és azt semmilyen módon nem tudja visszaszerezni,
ezért és lelki üdvéért a Gömör m.-i Kezeu birtokon lévő részét, mely őt örökség
címén illeti meg, minden tartozékával és haszonvételével együtt, azon határok
mellett, mellyel ő és fiai bírták, végrendeletében (sub federe testamentarie) lá-
nyára: Katalin asszonyra és unokáira hagyja örök birtoklásra, mások jogainak
sértetlenül hagyásával. Életében lánya és unokái tartoznak őt ellátni, halála után
rájuk száll a birtokrész.

Tá.: Opuliai László nádor, 1367. szept. 19. Dl. 95 045. (Hubay cs. lt. 51.)

428. 1353. jún. 19.

A [pécs-]váradi monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
tük személyesen egyrészről a Pécs városából való (de civitate Quinqueecclesien-
si) Luka fia István fia Miklós és Hyrd-i Nagy (Magnus) Mihály, másrészről
[Pécs-]Várad városából való Nagy (Magnus) Kelemen fia Gergely és előbbiek
elmondták, hogy a Hyrd faluban lévő folyón, András fia Pál malmától lentebb és
a Szt. László-egyház perjelségéhez (prioratus) tartozó malomtól fentebb lévő
malmuk nyolcadrészét eladták 6 M. dénárért, minden M.-t 6 pensa-val számolva
Nagy (Magnus) Kelemen fia Gergelynek és örököseinek örökös birtoklásra, el-
lentmondás nélkül. A malommal kapcsolatos okleveleiket Gergelynek átadták,
az át nem adottakat pedig érvénytelenítik. D. f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis
Bapt., a. d. 1353.

Á. 1. és 2.: Pécsváradi konv., 1358. máj. 10. Dl. 3683. (MKA. NRA. 605/7.)
K.: AO. VI. 90–91. (52. szám).
Reg.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 152. (230. szám).
Megj.: Az átíró oklevél kétszer tartotta fenn a pécsváradi konv. kiadványát. A

kettő szövegében minimális eltérés van: az egyik (az átíró oklevélben a
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6. oklevél) a „per eum suis posteritatibus” formulát, a másik (az átíró
oklevélben a 14. oklevél) pedig „per eum suis heredibus heredumque
suorum in posterum successoribus” változatot használja.

429. 1353. jún. 20. Majtény

Jakab mr., Szatmár m. alispánja és a négy szb. emlékezetül adja, hogy jún.
20-án (f. V. prox. an. fe. S. Iohannis Bapt.) az alispán általi idézés révén igazsá-
got akartak tenni Cantor (dict.) Bereck és Cantor (dict.) Lorand, valamint Kallo-i
István fia István mr. között, akik közül ez utóbbi azt állította, hogy lovát az
előbbiek visszatartották, előbbiek pedig arra panaszkodtak, hogy István fia Ist-
ván lovai vetésükben kárt tettek. A terminus-on István mr. megjelent, lovát is
elhozta, de Bereck és Lorand nem mentek el és nem is küldtek maguk helyett
senkit, ezért István mr.-t a m. hatósága a ló ügyében mentesnek jelenti ki. D. in
Mohtyn, in termino predicto, a. d. 1353.

E.: Dl. 51 633. (Kállay cs. lt. 1300/1047.) Papír. Hátlapon külzet (Expeditoria
pro magistro Stephano filio Stephani de Kallo contra Briccium et Lorandum
Cantores dictos.) és három, természetes színű, kerek zárópecsét nyoma.

R.: Kállay II. 19. (1111. szám); Szatmár m. 73. (126. szám).

430. 1353. jún. 20. Majtény

Jakab mr., Szatmár m. alispánja és a négy szb. emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Kallo-i István fia István és elmondta, hogy engedélyükkel el-
fogadta Cantor (dict.) János szb.-t és Laskud-i Nagy (Magnus) Ábrahám (Ab-
raam) m.-i embert (homo provincie) a Batur-i Miklós és Kallo-i János (Lorandus
és Bereck jobbágyai) elleni vizsgálatra, akik egybehangzóan a következőket je-
lentették: jún. 7-én (f. VI. prox. an. fe. B. Barnabe ap.) István fia István mr. mé-
nesbeli lovait (equates) Batur-i Miklós és Kallo-i János uruk parancsára (ex pre-
cepto domini ipsorum) elfogták, melyeket aztán István mr. egy kivételével visz-
szavett. Azt az egyet sem az alispán kérésére, sem kezességére (per fideiusso-
rem), sem pedig pénzért nem adták vissza. Ez után István mr. az alispán embere-
ivel kiszállt a lovak által a vetésben okozott kárt megszemlélni, de ott ilyet nem
láttak és nem tudtak róla. D. in Mohten, f. IV. prox. an. fe. S. Iohannis Bapt., a.
d. 1353.

E.: Dl. 51 634. (Kállay cs. lt. 1300/1037.) Papír. Hátlapon külzet (Protestatoria
pro magistro Stephano filio Stephani de Kallo contra Nicolaum de Batur et
Iohannem de Kallo iobagiones Bricii et Lorandi.) és három, természetes szí-
nű, kerek zárópecsét.

K.: AO. VI. 91. (53. szám).
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R.: Kállay II. 19. (1110. szám); Doc. Trans. C. X. 220. (201. szám) (román);
Szatmár m. 74. (127. szám).

431. 1353. jún. 21. Buda

[I.] Lajos király (H) András Machow-i bán és Machka (dict.) Domonkos
Huzth-i és Nyalab-i várnagy tudtára adja, hogy jelentette neki Zouard (Á. 2.:
Zoward) fia György királyi udvari ifjú (aule iuvenis), hogy azt a Rakaz birtokon
szedni szokott tributum-ot, melyet az uralkodó korábbi oklevelében szolgálatai-
ért Györgynek adományozott, jogtalanul elfoglalták. Ezért az uralkodó felszólít-
ja a bánt és a várnagyot, hogy jelen oklevelének megismerése után a tributum-ot
bocsássák vissza György rendelkezésére. Jelen oklevelet az elolvasása után visz-
sza kell adni a bemutatónak. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.,
a. d. 1353.

Á.: 1. Zsigmond király, 1388. márc. 30. Dl. 38 157. (Ujhelyi cs. lt.)
2. Á. 1. > Zsigmond király, 1406. jan. 2. Dl. 38 158. (Ujhelyi cs. lt.)

432. 1353. jún. 21.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Thorku-i
Rykolphus mr. fia László mr. és a maga, az apja, valamint fr.-ei nevében bemu-
tatta a kápt. saját, 1287-ben (a. d. 1287.) kelt privilégiumát (l: HO. VIII.
253-255., 205. szám) és azt kérte, hogy mivel annak másodpéldánya (par) a kápt.
camera-jában van eltéve és a náluk lévő már elhasznált (vetustate consumptum),
nehogy e miatt bármely joguk homályban maradjon v. semmissé váljon, kápt.
azt írja át autentikus pecsétjével megerősített privilégiumában és annak másod-
példányát szintén őrizze meg camera-jában. A kápt. a kérésnek eleget téve a be-
mutatott oklevelet szóról-szóra átírja, annak másodpéldányát pedig elhelyezi
camera-jában. Minderről függő, autentikus pecsétjével megerősített és chirogra-
phált privilégiumot állít ki. Amikor László a prépost, János a lector, Sándor a
cantor, János a custos, János a Borsod-i, Domonkos a Borsua-i, András a
Zemplyn-i, Péter az Vngh-i, Miklós a Zabouch-i, másik Miklós a Tharcha-i
főesp. D. f. V. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt., a. d. 1353. Amikor Lajos a
király (H), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek és M[iklós] az egri
püspök.

E.: Dl. 64 669. (Péchy cs. lt. 25. és 27.) Hártya. Hiányzó O iniciálé. Alsó szélén
az ABCD betűk felső fele látható. Vörös sodraton függő pecsétje elveszett.
Hátlapján más középkori kéz írásával tárgymegjelölés (De emtione Veresch
alma 1353.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

Má.: Ua. szám alatt. (18. sz.-i.)
R.: Péchy 11. (42. szám).
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433. 1353. jún. 21.

Az egri kápt. 1353. jún. 21-én kelt (f. VI. prox. an. fe. Nat. S. Iohannis
Bapt., a. d. 1353.) zárt oklevele értelmében Hubou-i Miklós fia Jakab fia János a
maga, valamint fr.-e: Pál nevében előttük tiltakozva kijelentette, hogy Hobou-i
Pouka fia Péter c. az apját: Jakab c.-t gyakori idézésekkel zaklatta, jogtalan bír-
ságokkal terhelte és a Gömör m.-i Hobou birtokról leválasztott Nogeugh birtok-
részt jogtalanul magának elfoglalta, majd pedig azt lányának Katalin asszony-
nak, Mykou fia Márton feleségének és örököseinek adta az egri kápt. oklevelé-
vel, János és Pál jogaival nem törődve. Mivel az adományozás idején ők még
gyermekek voltak (in tenera etate extitissent), ezért ők Péter c.-t nem csak a bir-
tokrész eladományozásától, hanem őket a Hobou birtokon megillető bármilyen
jog elidegenítésétől eltiltják, ahogyan mindenki mást is, de különösen Péter c. fia
György fiait is.

Tá.: Opuliai László nádor, 1367. szept. 19. Dl. 95 045. (Hubay cs. lt. 51.)

434. 1353. jún. 21.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük
személyesen Sechen-i Farkas fia Péter mr. fiai: István és Farkas mr.-ek és a ma-
guk, valamint az erdélyi kápt. megbízólevelével képviselt fr.-ük: Tamás mr. ne-
vében elmondták, hogy a Bars m.-i Wezeken nevű birtokukat v. falujukat, mely-
nek tulajdonjogát oklevelekkel tudják igazolni, eladták Bechey-i Imre fia Wez-
zeus ~ Vezzeus mr.-nek 450 ft.-ért, örök birtoklásra. Mivel Farkas fia Péter mr.
fiai a birtokra vonatkozó okleveleiket átadták Wezzeus mr.-nek, ezért ők Wez-
zeus mr.-t, fiait és utódait a birtokkal kapcsolatban csak Tamás c., országbíróval
és Thuruch m. honorbirtokosával; fiával: Konya-val, annak fiaival és leszárma-
zottaival; valamint Mihály váci püspökkel szemben tartoznak szavatolni. Erről a
kápt. Vezzeus mr.-nek és örököseinek függőpecsétjével megerősített és interci-
dált oklevelet ad. D. f. VI. prox. an. fe. Nat. S. Iohannis Bapt., a. d. 1353. Az
egyházuk jogainak sértetlenül hagyásával. A.

E.: Dl. 87 282. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32 M 578.) Hártya. Hi-
ányzó C iniciálé. Plica alatt ABC betűk felső fele látható. Hátlapján más kö-
zépkori kéz írásával: Vezeken. Vörös-zöld sodraton függő természetes színű
pecsét maradványai.

435. 1353. jún. 21.

Tholdy-i Miklós mr. Pozsony m. alispánja a pozsonyi kápt.-nak. Elmond-
ták neki Mood-i János fiai: Péter és Lőrinc, a saját, valamint uo. való Pál fia Ist-
ván és az ő fia: Mihály, Mihály fia Péter, László fia Mihály, Anthalyus fia Mik-
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lós, Pál fia Miklós, Egyed fia Miklós és Márk fia Mátyás és János fia Pál nevé-
ben, hogy Mood-i Lukács (Luka) fiai: Domonkos és János [1353.] jún. 16-án
(domin. die prox. p. fe. BB. Viti et Modesti mart., a. in presenti) a közúton meg
akarták őket ölni és Lukács fia Jánost véletlenül (causaliter) megölték. Ezért az
alispán felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Enyd-i Egyed szb. és György fia Miklós m.-i ember lefolytatja a vizsgálatot és
minderről a kápt. tegyen jelentést. D. f. VI. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.,
a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28/1/21. (Df. 226 962.) Hátlapon kül-
zet (Discretis viris et honestis, amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Po-
soniensis pro Petro et Laurentio de Mood et aliis intra contentos inquisito-
ria.), valamint kerek zárópecsét.

436. 1353. jún. 23. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja a csázmai kápt. tudtára adja, hogy
megjelent előtte István fr., a Garyg-i Boldogságos Szűz remete-kolostor (claust-
rum beate virginis ordinis heremitarum de heremo de Garyg) perjele és fr.-eivel
együtt elmondta, hogy néhány, Gersenche kerületben (districtus) fekvő birtokré-
szüket be kellene járni és mások birtokaitól elválasztani. Ezek: Stopna, mely ko-
rábban Thiburcius mr.-é volt, majd Arnold és Imre adományozták az egyháznak;
Gergely fia Mihály vásárolt földrésze, melyet Mihály fiaitól Myhalch fiaihoz:
Pál és Miklós mr.-hez került, akik továbbadták a Boldogságos Szűz-egyháznak.
A bán felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Garig-i Pongrác fia Guke v. uo. való Cheh (dict.) Máté fia Bertalan báni ember
kiszáll a birtokrészekre, azokat az összehívott szomszédok és határosok jelenlét-
ében bejárja, a szükséges helyeken új határjeleket emel, elválasztja mások birto-
kától és ikatatja a Boldogságos Szűz-egyháznak azzal a joggal, amivel hozzá
tartozik, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a bán jelenléte elé István fr.
perjellel szemben és minderről a kápt. v. a hercegnek v. a bánnak tegyen jelen-
tést. D. Zagrabie, in vig. fe. Nat. B. Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 35 204. (MKA. Acta Paulinorum. GARIG 1/40.) Papír. Hátlapon külzet
(Viris discretis et honestis, capitulo Chasmensis ecclesie, amicis suis reve-
rendis pro fratre Stephano priore ecclesie beate Virginis de Heremo de Ga-
ryg super reambulatione quarundam particularum terre ecclesie antedicte.)
és rányomott zárópecsét töredékei.

R.: Halász, É., Szlavón 125. (191. szám); Halász É., Slavonskih banova 65.
(I.7.1. szám).
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437. 1353. jún. 24. körül

Az egri egyház kápt.-ja tudtul adja, hogy megjelent előttük Hasguth-i Dénes fia
Jakab özvegyének, Zacha fia [....] lányának: Anna nemes asszonynak nevében, a
Jazou-i prépost és konv. megbízólevelével famulus-a és procurator-a: Rubyn fia
János és elmondta, hogy Anna asszony elhunyt férje: Jakab [ország]határokon
belül fekvő minden birtokát és birtokrészét [I.] Lajos király beleegyezésével,
minden tartozékaikkal együtt Jakabtól született lánya (azaz Monozlou-i István
fia György mr. felesége) iránti szeretetből ezen lányának, valamint általa György
mr.-nek és örököseiknek adta és most János procurator adja úrnője nevében a
kápt. előtt örök birtoklásra. Ha Anna [örökös nélkül] hunyna el, akkor a birtokok
és birtokrészek visszakerülnek Anna asszony tulajdonába, bárki ellentmondása
ellenére. A fentiekről a kápt. pecsétjével megerősített és intercidált oklevelet állít
ki, amikor László a prépost, János a lector, Sándor a cantor, János a custos, [Já-
nos a Borsod-i, Domonkos a Borsua-i, András a Zemplyn-i, Péter az] Vngh-i,
Miklós a Zabouch-i, másik Miklós a Tharcha-i főesp., [....] fe. Nat. Iohannis
Bapt., a. d. 1353. [Amikor [I.] Lajos a király, Dénes a kalocsai érsek, N. [Mik-
lós] [az egri püspök].

E.: ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy. D-10009a. Bal oldalán foltos, nehe-
zen olvasható. Függőpecsétre utaló vágások és plica.

Megj.: A kápt.-i méltóságsor [...] szereplő elemei a kápt. egyéb okleveleiből
származnak.

438. 1353. jún. 25. Buda

[I.] Lajos király (H) meghagyja a Jazow (hátlap: Jazou)-i kápt.-nak, hogy
küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Huzywmesew-i János fia Deme-
ter v. annak fr.-e: Barnabás v. Mizlamellek-i Pál fia Domonkos királyi ember
megidézi Pál fiait: Jánost és Imrét, Oltenew-i Fudur (dict.) János fiait: Mihályt
és Andrást a király jelenléte elé Rozkeny (hátlap: Rozken)-i Péter fia Miklóssal
szemben és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, 2. die fe. Nat. B. Iohan-
nis Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 4370. (MKA. NRA. 1698/71.) Papír. Hátlapján külzet (Fidelibus suis,
conventui de Jazou pro Nicolao filio Petri de Rozken citatoria.), valamint
már nagyrészt lepergett zárópecsét kis töredékei.

K.: AO. VI. 92. (54. szám) (formulás részeken hiányokkal).

439. 1353. jún. 26.

[I.] Lajos király (H, Da, Cr, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S.
Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte anyja: Erzsébet királyné (H)
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az óbudai (Vetus Buda) Boldogságos Szűz-zárda apácái nevében és bemutatta a
király saját, jún. 6-án kelt nyílt oklevelét (l. 406. szám) Vgrinus fia Pongrác,
Cheh (dict.) Miklós és más fr.-eik hűtlenségéről (super infidelitatis nota) és azt
kérte, hogy az uralkodó azt írja át és erősítse meg. A király a bemutatott okleve-
let hiba nélkül valónak találva a királyné egyetértésével és a főpapok és a bárók
tanácsára függő és autentikus kettőspecsétjével megerősített privilégiumában
átírja és megerősíti. D. Miklós zágrábi püspök, a királyi aula alkancellárja keze
által a. d. 1353., VI. Kal. Iulii, uralkodása 12. évében. A.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Domonkos spalatói,
Dénes fr. választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi,
Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Ta-
más fr. szerémi, Peregrinus fr. boszniai, István fr. nyitrai, Balázs fr. tinini püs-
pök. Miklós nádor és a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Chyko
tárnokmr., Tamás c. országbíró, Teuteus királynéi tárnokmr., királyi ajtónálló-
mr., András mr. Macho-i, Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró,
vasvári és soproni c., Leukus pohárnokmr. és asztalnokmr., Dénes lovászmr.,
János királynéi asztalnokmr., Simon pozsonyi c.

E.: Dl. 4368. (MKA. NRA. VETUS BUDA 24/5.) Hártya, I. Lajos király 1364.
dec. 28-án kelt újrapecsételési záradékával. Két függőpecsétje közül az
egyik zsákban van. A másik természetes színű, kétoldalú, törött. Hátlapon
egykorú kézzel írott tárgymegjelölés (Super infidelitate Pangracii, quantum
[?] ad factum possessionis Kande religiosarum dominarum Sanctimonia-
lium de Veteri Buda.)

R.: F. IX/2. 239. (116. szám); Bakács, Pest megye 198–199. (682. szám).

440. 1353. jún. 26.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S.
Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte Tót (Sclauus) Lőrinc mr.
fiai: Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., valamint Leukus asztalnokmr. és pohár-
nokmr. és bemutatták az uralkodó saját, nyílt, jún. 11-én (l. 414. szám) kelt okle-
velét Nagy (Magnus) Aba és ugyanezen Aba fia Miklós fia Miklós hűtlenségéről
és azt kérték, hogy azt írja át és erősítse meg. A király Miklós vajda és Leukus
mr. által bemutatott oklevelet hiba nélkül valónak találva azt szóról-szóra átírja
és megerősíti Erzsébet királyné beleegyezésével, valamint a főpapok és bárók
tanácsára. Minderről kettős, függő- és autentikus pecsétjével megerősített privi-
légiumot ad ki. D. Miklós zágrábi püspök, a királyi aula alkancellárja keze által,
a. d. 1353. VI. Kal. Iulii, uralkodása 12. évében. A.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Domonkos spalatói,
Dénes fr. választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi,
Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Ta-
más fr. szerémi, Peregrinus fr. boszniai, István fr. nyitrai, Balázs fr. tinini püs-
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pök, Miklós nádor és a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Cykow
tárnokmr., Tamás c. országbíró, Tutueus királynéi tárnokmr. és királyi ajtónálló-
mr., András Machow-i, Miklós Zeurinum-i bánok, Olivér királynéi udvarbíró,
vasvári és soproni c., Leukus pohárnokmr. és asztalnokmr., Dénes lovászmr.,
János királynéi asztalnokmr., Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 4369. (MKA. NRA. 408/27.) Hártya. Hiányzó L iniciálé. I. Lajos király
1364. dec. 28-án kelt újrapecsételési záradékával. Zöld-kék sodraton függő,
természetes színű, törött pecsét. Hátlapon egykorú kézzel írott tárgymegjelö-
lés (Privilegium (későbbi kéz áthúzta és feléírta: confirmatio) super infide-
litate quondam Aba Magni et Nicolai filii Nicolai filii eiusdem.).

Má.: GYMSM Soproni Lt. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum 5640/133.
(Df. 286 775.) (p. 133–137.) (1787. évi.)

K.: F. IX/2. 214–215. (100. szám); Doc. Trans. C. X. 220. (200. szám) (román,
jún. 16-i dátummal).

Megj.: E. és Má. az arenga szóhasználatában minimálisan eltérnek.

441. 1353. jún. 26.

Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je je-
lenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, máj. 19-én kelt oklevelének (l. 353.
szám) megfelelően Korchwa-i (mandátum: Korchua) Lukács királyi emberrel
kiküldték tanúságtevőjüket, Ágoston karpapot, akik visszatérve a következőket
jelentették: jún. 22-én (sabb. prox. an. fe. Nat. S. Iohannis Bapt.) Vng m.-ben
körbejárva a nemesektől, közrendűektől, egyháziaktól, világiaktól, minden rendű
és rangú embertől, különösen Tyba birtok szomszédaitól és határosaitól nyíltan
és titokban lefolytatva a vizsgálatot a következőket tudták meg: Tyba-i Lőrinc
fia László [1351.] nov. 1-jén (in dict. fe. OO. SS., cuius iam prox. preterisset re-
volutionem annualis) nem küldte el famulus-át: Pétert Nogmihal-i Jakow fia
László Tyba nevű birtokára, ott Tamás fia Mihályt nem sebesítette meg külön-
böző sebekkel, hanem Lőrinc fia László a fentiekben teljesen ártatlan. D. 3. die
predicti fe. Nat. S. Iohannis Bapt., a. supradicto. [1353.]

E.: Dl. 85 301. (Sztáray cs. lt. 87.) Papír, kicsit foltos. Hátlapon külzet (Domino
regi pro Ladislao filio Laurentii de Tyba contra Ladislaum filium Jakow de
Noghmihal inquisitoria.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat
és természetes színű, kerek zárópecsét.

K.: Sztáray I. 236–237. (134. szám).

442. 1353. jún. 27. Villanova

[VI. Ince pápa] jóváhagyja Vilmos, a Cosmedin-i Szt. Szűz diaconus bí-
borosának kérését, hogy mivel Scherffenberg-i János aradi főesp.-t (csanádi
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egyházm.) a győri Szt. Adalbert prépostságra nevezte ki, ezért a lemondásával
megürült főesp.-séget Pelros János mr.-nek káplánjának, familiáris-ának és
Mo.-i (U) procurator-ának rezerválja. János a boroszlói és a zágrábi egyházak-
ban kanonokságot és prebendát tart. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm.,
V. Kal. Iulii, pápasága 1. évében. [1353.]

R.: Áldásy 63. (114. szám); Reg. Suppl. II. 268–269. (16. szám); Juhász, Csaná-
di székeskápt. 105. (137. szám); Doc. Trans. C. X. 220–221. (203. szám)
(román).

443. 1353. jún. 27. Villanova

[VI.] Ince pápa Pelros János beiktatásáról az óbudai Szt. Péter-egyház
prépostjának és az avignoni egyház sacristájának. D. apud Villamnovam, avig-
noni egyházm., V. Kal. Iulii, pápasága 1. évében. [1353.]

R.: Áldásy 63. (114. szám); Doc. Trans C. X. 221. (204. szám) (román).

444. 1353. jún. 28.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Zala-i (dict. de Zala) Miklós fr., Balázs fr. Lelez-i prépost és a konv. ne-
vében és megbízólevelükkel; másrészről Chether-i Domonkos fia István a maga
nevében, továbbá a Jazzow-i konv. megbízólevelével képviselt fr. uterinus-ai:
János, Miklós és András, [csak E. 2.-ben: valamint Chether-i Iob fia Miklós] ne-
vében és utóbbi elmondta, hogy jóllehet Balázs prépost és a konv. őket perbe
hívta mindazon jogtalanságok (javak elrablása, a Szt. Kereszt-egyház jobbágyai-
nak megsebesítése, megcsonkítása; a birtokok elpuszítása és egyebek) miatt, me-
lyeket Mykch volt bán fia Miklós mr. parancsára (per magistrum Nicolaum
filium Mykch) követtek el és a per súlyossá vált. Hogy a felek és leszármazotta-
ik a későbbiekben békében élhessenek, ezért a következő megegyezés született
közöttük: az eddig történtekben nyugtatják egymást; Miklós fr. pedig különösen
nyugtatja Domonkos fiait [csak Á. 2.-ben: és Iob fia Miklóst]. Cserében István
magát, fr.-eit [csak Á. 2.-ben: és Iob fia Miklóst] kötelezi, hogy mivel Balázs
prépost és a konv. annyi hatalmaskodást viseltek el, ezért jelen oklevél kiadásá-
tól kezdve sem ők, sem leszármazottaik nem kerülnek kapcsolatba a konv.-tel,
birtokaival v. a hozzá tartozókkal, nem okoznak sem nekik, sem jobbágyaiknak
kárt. Ha ezt valaki v. valakik közülük nem tartják be és a konv. ezt oklevéllel v.
tanúvallomással (documento vel testimonio) tudja bizonyítani, akkor a fentieket
be nem tartó v. be nem tartók bírói rész nélküli (salva iudicis portione) 30 M.,
perbe lépés előtt leteendő bírságban marasztaltassanak el. D. 2. die fe. B. Ladis-
lai regis, a. d. 1353.
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E.: 1. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300/73. (Df. 233 681.) A
Fk.-en három, kör alakú, fekete folt látszik. Hátlapján, mandorla alakú, rá-
nyomott pecsét töredékei. Latin nyelvű, későbbi kézzel írott tárgymegjelö-
lés. Iob fia Miklós neve kimaradt belőle.
2. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300/73. (Df. 233 681.) Hátla-
pon mandorla alakú, rányomott pecsét töredékei.

445. 1353. jún. 28.

[István] mr. [Zala m. c.-e] és a szb.-k emlékezetül adják, hogy a jún. 25-én
(f. III. prox. p. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Thoplocha faluban tartott közgyűlés-
ükön (congregatio generalis) Zeleus ~ Zeuleus-i Anyany fia [János] a veszprémi
kápt. nevében személyesen megjelenve elmondta, hogy a kápt. Pachyl ~ Py-
chyl-i, Wazwl ~ Wazul-i és Zeuleus-i birtokán lévő szőlőhegyeket a Bylige-i, a
Barlag-i, a Werusto-i és a Chepel-i népek művelik és használják, de a hegyvá-
mot (tributa ex vineis predict. possessionum) nem fizetik meg. Továbbá a Kezeu
birtokon lévő részüket szintén használják. Tiltakozott továbbá amiatt, hogy a
kápt. Kezeu-i birtokrészét a szomszédok és határosok, de különösen a Thopol-
cha-i népek használják. Mindezekért a fent felsoroltakat és mindenki mást is a
szőlőhegyek és a birtokrész használatától eltiltja. D. 4. die [congregationis
nostre], a. d. 1353.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Veszprémi kápt. mlt. Oklevelek Szőllős I
Balaton 13. (Df. 200 921.) Papír, csonka, rosszul olvasható. Hátlapján külzet
([H]onorabili capitulo [....] [contra] universos populos de [.....], de Chepel
et [......] quoslibet prohibitoria.) Rányomott zárópecsét körvonala.

R.: Veszp. Reg. 181. (452. szám).

446. 1353. jún. 29. Buda

Erzsébet királyné (H) az egri kápt. tudtára adja, hogy János fia Miklós,
királynéi udvari ifjú (aule nostre iuvenis) birtoka határainak felállításáról
Marochuchk mr.-nek, királynéi lovászmr.-nek és Beregh-i c.-nek küldött okleve-
lét a kápt. egyik tagja mutassa be a c.-nek és írják meg neki, amit az az oklevél
elolvasása után válaszol v. tesz. D. Bude, in fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1353.

Á.: az 500. számú oklevélben.
K.: Z. II. 539. (403. szám) (az átíró oklevélben).
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447. 1353. jún. 29. Tapolca

István mr. zalai c. és a szb.-k emlékezetül adják, hogy a jún. 25-én (f. III.
prox. p. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.), Thapolcha faluban tartott közgyűlésükön
(congregatio generalis) Gogan fia Myko Gepw-i nemes személyesen tiltakozva
elmondta, hogy fr. carnalis-a: Zeuke minden, őket közösen megillető birtokukat,
birtokrészüket és javaikat (res et bona) feleségének (nobilis domina) hagyta vég-
rendeletében az ő akarata ellenére. Ezért ezzel a tiltakozással eltiltja Zeuke-t a
birtokok és birtokrészek, valamint javak feleségének való adományozásától és az
asszonyt magának azokba való bevezettetésétől. D. 4 die congregationis nostre
predicte, in loco prenotato, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 212. (Múz. Ta. Véghely.) Hártya, bal alsó részén két sorban kb. 1 sza-
vas hiányt okozó lyuk van. Hátlapján rányomott pecsét körvonala.

448. 1353. jún. 30. Győr

Simon mr. győri c. és a m. szb.-i emlékezetül adják, hogy Péter fr., Beel-i
apát Imre fia László, Kayar-i bíró útján hozzájuk intézett kérésének megfelelően
kiküldték maguk közül Peech-i Balázs szb.-t, aki visszatérve azt jelentette, hogy
fogott bírák jelenlétében a Pathana-i népeket szombaton, vagyis jún. 29-én (in
fe. BB. Petri et Pauli ap.) a Beel-i prépost Kayar nevű birtoka hasznainak és ha-
szonvételinek használatától eltiltotta. D. Iaurini, domin. prox. p. predicti fe. BB.
Petri et Paui ap., a. d. 1353.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 53. QQ. (Df. 207 408.) Hártya, erősen foltos.
K.: Horváth, Győr 38–39. (4. szám).
Megj.: A regeszta K. segítségével készült.

449. 1353. júl. 1.

A bácsi egyház kápt.-ja az előtte megjelent Walkow m.-i Pargar-i Márton
fia János kérésére pecsétjével megerősített oklevelében átírja Domonkos volt
Machow-i bán 1352. júl. 3-án kelt oklevelét. A kápt. az oklevél visszavitele után
privilégium kiállítását ígéri. D. 8. die fe. B. Iohannis Bapt., a. d. 1353.

Á.: Bácsi kápt., 1388. aug. 28. Dl. 4290. (MKA. NRA. 556/15.)

450. 1353. júl. 1.

Az esztergomi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
egyrészről Mihály fia Leukus mr., (Má. alapján:) Symon-i nemes személyesen a



271

maga és a Szt. Benedek-konv. megbízólevelével képviselt fr.-e: Pál nevében;
másrészről (Má. alapján:) Bynd fia Tamás, Malus-i nemes, a Saag-i konv. meg-
bízólevelével képviselve lányát: Margitot, Simon fia Miklós özvegyét és el-
mondták, hogy mivel Margit férje, Tamás veje: Simon fia Miklós férfi örökösök
hátrahagyása nélkül hunyt el, ezért Leukus és Pál mr.-ek Margitnak pereskedés
nélkül tartoznak kifizetni hitbérét és jegyajándékát. Fogott bírák segítségével
pedig a következő megegyezésre jutottak az ügyben: Margitnak a Hont m.-i
Wassyan és a Bars m.-i Wyth és Thura birtokokból kifizetendő hitbér és jegy-
ajándék fejében az ország szokásának megfelelően 28 budai súlyú bécsi dénárt
fizetnek, két időpontban: 14 M.-t okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) és 14.
M.-t [1354.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) a kápt. előtt. Ha az időpontot el-
mulasztják v. nem fizetnek, akkor az összeg kétszeresében marasztaltassanak el.
A fentiekre a felek a káp. előtt kötelezték magukat és minderről a kápt. pecsétjé-
vel megerősített oklevelet ad ki a felek kérésére. D. in oct. fe. Nat. B. Iohannis
Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 72 535. (Simonyi cs. lt. 32.) Papír, halvány, több helyen nehezen olvas-
ható. Hátlapon természetes színű, kerek pecsét maradványai.

Má.: Ue. jelzet alatt (20. sz.-i).
Ford.: Ue. jelzet alatt (20. sz.-i) (magyar).
Megj.: A garamszentbenedeki konv. megbízólevelének kiadását l: Keglevich K.,

Garamszentbenedek 83-84. (89. szám).

451. 1353. júl. 1.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy az előttük
személyesen megjelent márkfalusi (de villa Marci) István fia Marias mr. el-
mondta, hogy a kápt. korábbi oklevele értelmében neki Miklós fia József elzálo-
gosított egy curia-t, mely Wyard fia Hank fia Miklós Gyankfalua-n fekvő birtok-
részén található. Ezt a curia-t ő most Kassan (dict.) János fia Istvánnak zálogo-
sítja el. D. in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 74 818. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 43.) Hártya. Hátlapján természetes
színű, kerek, rányomott pecsét nyoma.

R.: Máriássy 33. (75. szám).

452. 1353. júl. 1.

A veszprémi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a király
idézést elrendelő oklevelében olvashatóaknak megfelelően Wrs-i István fia
László királyi emberrel (akinek a neve másokéval együtt szerepelt az oklevél-
ben) az idézés elvégzésére kiküldték tanúságtevőjüket: Pál Deuecher-i sacerdost,
káplánt, akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: jún. 20-án
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(f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Beyd-i Pál fia Pált és fiát: Miklóst
megidézték Wrs-i Mihály fia Miklóssal szemben aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iaco-
bi ap.). D. in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt. prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 213. (Múz. Ta. 1897/13.) Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro
Nicolao filio Mychaelis de Wrs contra Paulum filium Pauli de Budy et Nico-
laum filium suum ad octavas festi beati Iacobi apostoli citatoria.) és rányo-
mott zárópecsétre utaló kis viasztöredékek.

Megj.: A szövegben a megidézett személyek lakhelyénél az írnok először Bu-
dy-i írt, mint a külzetben, majd ezt javította a nehezen olvasható Beyd alak-
ra.

453. 1353. júl. 1. Újvár

János sacerdos, Vjuar-i rector és Lászlónak, Miklós egri püspök lelkiek-
ben (in spiritualibus) általános helynökének és prépostnak helyettese (vices
gerens) és Gyllermus cardinalis Vjuar districtus-beli procurator-a emlékezetül
adja, hogy feljebbvalója, László egri prépost parancsára Copnus, a Sebes-i és
Tamás a Gerwin-i egyházak rector-ai kiszálltak Ianuslaka-i János fia János
Katay és Nakus nevű birtokára és az összehívott szomszédok és határosok jelen-
létében Klára asszonynak, János nőtestvérének leánynegyedét 5 M.-ra becsülték,
melyet Jánosnak júl. 1-jén kellett megfizetnie az asszonynak. János ennek a kö-
telezettségének a rector színe előtt eleget tett. D. in Vyvar, in oct. B. Iohannis
Bapt., a. d. 1353.

E.: —
K.: F. IX/2. 270. (134. szám).

454. 1353. júl. 1.

Tamás mr., Marochuk mr.-nek, Bereg m. c.-ének alispánja és a négy szb.
emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Warada (hátlap: Varada)-i László fia
János mr. a király parancsa alapján (regium ob preceptum), Ordou faluban júl.
1-jén (in oct. Nat. B. Iohannis Bapt.) tartott közgyűlésen (congregatio generalis)
és elmondta, hogy János fia Pál Torpa falu falunagya (villicus) a falu néhány
lakójával együtt máj. 30 körül (circa oct. fe. Corporis Christi) a Bereg m.-i Mark
nevű birtokára törtek, ott lakó jobbágyainak 20 sertését annyira megsebezték,
hogy közülük többen elpusztultak. Pál falunagy és társai Mark birtok hasznait és
haszonvételeit élvezték kárára és sérelmére és mindezt a m. nemessége tudja.
János mr. azt kérte, hogy a m. hatósága folytassa le a vizsgálatot a fentiekről. A
m. nemesei a vizsgálat során János mr. szavait megerősítették. D. die et a.
supradicto a. d. 1353.
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E.: Dl. 77 068. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/227.) Papír. Hátlapon külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Varada contra Paulum filium Iohannis
villicum de Torpa et alios quohospites suos per modum intraspecificatum
memorialis.) és öt rányomott zárópecsét foltjai, illetve körvonalai.

K.: Z. II. 533. (397. szám).
R.: Neumann T., Bereg m. 39–40. (41. szám).

455. 1353. júl. 1. Ardó

Marochuk mr. királynéi (H) lovászmr. és Bereg m. c.-e emlékezetül adja,
hogy királyi parancs alapján (regium ob preceptum), Ordo faluban a m. minden
nemese és közrendűje részére tartott közgyűlésen (congregatio generalis) Wara-
da-i László fia János mr. tiltakozva elmondta, hogy az ugyanabban a m.-ben
fekvő Darouch birtokon olyan részt birtokol, melyet Darouch-i István fia János-
tól és fiától: Lászlótól szerzett oklevelekkel bizonyíthatóan, de János és László
annak a résznek csak a telki helyeit (in locis sessionalibus ... dedisset) adták át,
mást tartozékokat nem és azokat most is élvezik és ezeket kérte tőlük. [D. in
vil]la Ordo, in oct. Nat. B. Iohanis [Bapt., a. d. 1]353.

E.: Dl. 77 069. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/228.) Papír, sérült, az alsó szélén 3 sor-
ban 3 szótól-fél sorig terjedő hiányok. Hátlapján külzet (Pro magistro Io-
hanne filio Ladislai de Warada contra Iohannem filium Stephani de Da-
rouch et Ladislai [!] filium suum in causis introspecificatis protestatoria.), 1
természetes színű zárópecsét töredéke és további négy zárópecsét körvonala.

K.: Z. II. 534. (398. szám).
R.: Neumann T., Bereg m. 40. (42. szám).

456. 1353. júl. 1. [Ardó]

Tamás mr., Marochuk mr. Beregh m.-i alispánja és a négy szb. emlékeze-
tül adja, hogy Ordo faluban, júl. 1-jén (in oct. Nat. B. Iohannis Bapt.) a m. ne-
meseinek tartott közgyűlésen (congregatio generalis) Daroch-i János fia László
felesége a maga és két kiskorú (in tenera etate) fia: István és Lőrinc nevében el-
mondta, hogy Varada-i László fia János mr. a fiait örökség címén megillető
Beregh m.-i Darouch birtok felét és Syd földet meg akarja szerezni, ezért őt
szemből-szemben eltiltotta azok megszerzésétől. D. die et loco supradicto, a. d.
1353.

Á.: Pálóci Máté országbíró, 1433. márc. 13. Dl. 80 409. (Zichy cs. zsélyi lt.
2/1034.)

K.: Z. VIII. 504. (345. szám) (átíró oklevélben).
R.: Neumann T., Bereg m. 40. (43. szám).
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457. [1353. júl. 2. Villanova]

[VI.] Ince pápa jóváhagyja Dénes kalocsai érsek kérését, hogy káplánjá-
nak, Ulrik [fia] Albertnek rezerválja a bácsi Szt. Pál-egyházban (kalocsai egy-
házm.) azt az olvasókanonokságot (lectoratus seu scolastria), mely István, a bu-
dai Szt. Péter-egyház prépostja (veszprémi egyházm.) lemondásával üresedett
meg. Albert a kalocsai egyházban kanonokságot és prebendát tart. [D. apud Vil-
lamnovam, avignoni egyházm., VI. Non. Iulii, pápasága első évében. [1353.]]

R.: Reg. Suppl. II. 269–270. (18. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (138.
szám).

458. [1353. júl. 2. Villanova]

[VI.] Ince pápa jóváhagyja Dénes kalocsai érsek kérését, hogy hat, az
alkancellárián megnevezendő személy számára megfelelő presbitert legyen sza-
bad választani gyónásra (liceat idoneum presbiterum in confessorem eligere).
[D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., VI. Non. Iulii, pápasága 1. évében.
[1353.]]

R.: Reg. Suppl. II. 269. (17. szám).

459. 1353. júl. 2. Villanova

[VI. Ince pápa] jóváhagyja Dénes kalocsai érsek kérését, hogy Pál fia Pál
egri presbiternek az egri egyházban kanonokságot rezerváljon prebenda várásá-
val. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., VI. Non. Iulii, pápasága 1. évé-
ben. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 270. (19. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 165. (263. szám).

460. 1353. júl. 3. Buda

[I.] Lajos király (H) Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és soproni c., va-
lamint Sopron m.-i helyettese (vices gerens) tudtára adja, hogy nemrégiben
(nuper) Leustachius mr. somogyi c. és Croterius mr. a soproni polgárokat a ki-
rály nevében a Fertew-i tributum felétől tiltotta. János bíró, Márton a polgárok
mr.-e (magistrum civium) és István soproni polgárok bemutatták [I.] Károly ki-
rály oklevelét, melyben megerősítette [IV.] Béla, [V.] István és [IV.] László ki-
rályoknak (H) az okleveleit a tributum felének adományozásáról, melyet a sop-
roni várban lévő tornyok javítására és fenntartására (pro reperatione et
conservatione) kaptak. Az uralkodó a polgárokat jogaikban meg akarja védel-
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mezni, ezért megparancsolja a c.-nek, hogy a tributum felét adja vissza a polgá-
roknak és mindezeket a jövőbeni soproni c.-nek és alispánoknak is be kell tarta-
niuk. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1353.

E.: GYMSML. Soproni lt. Sopron város lt. Diplomatarium 148. (Df. 201 782.)
Hártya. Hátlapján nagypecsét körvonala, a pecsét által eredetileg takarva
kancelláriai jegyzet (Relatio Cykou.), valamint más középkori kézzel írott
tárgymegjelölés (Super medietatem tributi Fertew.).

Má.: Dl. 56 740. (Jeszenák cs. lt. 20.) (18. sz.-i.)
K.: F. IX/2. 222–223. (104. szám); Sopron vm. 240–241. (183. szám).
R.: Házi I/1. 100. (164. szám).

461. 1353. júl. 3. Buda

[I.] Lajos király (H) a Suprunium-i bírónak, esküdteknek és minden pol-
gárnak (cives et hospites) tudtára adja, hogy bizonyos hívei jelentéséből megtud-
ta, hogy sokan közülük elhagyva a soproni várban, a falakon belül (in castro
Supruniensi intra murum) álló házukat és teleküket a váron és a falon kívül lak-
nak, ezért a vár nagy része elnéptelenedett. Mivel a vár az ország határán van (in
confinio regni), ezért az uralkodó nem szeretné, ha az elnéptelenedne. Ezért fel-
szólítja a polgárokat, hogy akinek közülük a falakon belül van a háza és a telke,
az abban tartózkodjon és akinek ott nincs háza, az a lehetőségéhez mérten ve-
gyen v. építsen ott és abban lakjon. A piacot (forum vestrum) a váron belül kell
megtartani. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. B. Petri et Pauli ap., a. d. 1353.

E.: GYMSML. Soproni Lt. Sopron város lt. Diplomatarium 149. (Df. 201 783.)
Hártya. Hátlapján a nagyrészben lepergett nagypecsét természetes színű tö-
redékei. A pecsét által eredetileg takarva kancelláriai jegyzet (Relatio Chy-
kou.). Jobb oldalán, más középkori kéz (15. sz.-i) írásával tárgymegjelölés
(Quod quilibet domum intra muros habens illam inhabitet, non habens vero
domum emat vel edificet sibi iuxta posse suum.).

K.: Házi I/1. 100–101. (165. szám).

462. 1353. júl. 3.

A Zala-i Szt. Adorján-monostor [konv.-je] jelenti Miklós nádornak (H) és
a kunok bírájának, hogy oklevelének megfelelően [....] Leukus nádori emberrel
kiküldték tanúbizonyságként familiaris-ukat: hosszúfalvi (de Longa Villa) Mik-
lós deákot (litteratus), akik visszatérve a konv.-be egybehangzóan a következő-
ket jelentették: júl. 1-jén (f. II. videlicet in oct. fe. [Nat. B. Iohannis] Bapt.)
Leukus nádori ember Chorna-i Lőrinc fia János mr.-rel szemben a nádor jelenlé-
te elé idézte [....] birtokon László fia Jánost, Keryztur birtokon Márkus fia: Já-
nost, K[...] birtokon Mykola fia Tamást aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi ap.) és
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ugyanazon a napon Petenynch birtokon István fia Lőrincet [hátlap: aug. 8-ra (ad
quind. fe. supradicti.)]. D. [3.] die diei citationis antedicte, a. d. 1353.

E.: Dl. 4371. (MKA. NRA. 1698/74.) Papír, jobb oldali hajtásvonalnál beázott,
nem olvasható. Minden sorban kb. 1-2 szavas hiány. A kikövetkeztethető ré-
szek [ ] között szerepelnek. Hátlapon külzet (Magnifico viro, domino Nico-
lao regni Hungarie palatino pro magistro Iohanne filio Laurentii contra Io-
hannem filium Ladislaum et alios interius [nominatos] ad octavas festi beati
Iacobi apostoli, item contra Laurentium filium Stephani ad quindenas festi
supradicti citatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét.

463. 1353. júl. 4. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki Be-
nedek fiai: Péter és Domonkos, Scynie-i Merse fia Lőrinc nevében, hogy bizo-
nyos birtokaikra és jogaikra vonatkozó oklevelüknek a másodpéldánya (par) a
kápt. sekrestyéjében (sacristia seu conservatorium) van elhelyezve, melyeknek
náluk lévő példánya véletlenül (casu) idegen kezekbe került (alienata). Ezért az
uralkodó felkéri a kápt., hogy keressék meg az oklevelet, majd amikor fellelték,
szóról-szóra írják át pecsétjükkel megerősített oklevelükben. D. Bude, f. V.
prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1353.

Á.: az 547. számú oklevélben.

464. 1353. júl. 4. Eger

László egri prépost és Miklós egri püspök lelkiekben általános helyettese
(vicarius ..... in spiritualibus generalis) Kozma sacredos-nak, a Sebus-i egyház
rectorának és a Sarus-i kerület (dictrictus) alesp.-ének tudtára adja, hogy júl.
1-jén (in oct. fe. Nat. S. [!] Iohannis Bapt.) János Wyuar-i rector idézőlevelének
megfelelően megjelent bírói színe előtt Péter fia Pál, János Wyuar-i rectornak és
alesp.-nek, valamint László prépost albírájának megbízólevelével Gerges fia Ist-
ván özvegye, Tyba lánya: Ilona asszony, valamint ugyanazon István lánya: Mar-
git asszony nevében egyrészről, másrészről pedig Tyba fia Tamás fia Miklós, aki
fr.-ét: Lászlót is képviselte a Jazou-i konv. megbízólevelével és Miklós bemutat-
ta Kozma sacerdos 1352. aug. 9-i (f. V. videlicet in vig. fe. B. Laurentii mart., a.
d. 1352.) oklevelét. E szerint abban a perben, melyet az asszonyok Tamás fiaival
szemben leánynegyed ügyében Péter Vng-i főesp. és Gothardus volt püspöki
vicarius színe előtt kezdtek, a következőképpen egyeztek meg: Tamás fiai: Mik-
lós és László a leánynegyed fejében Thothrazlauicha, Lapuhusfolua, Geralthfo-
lua és Keer nevű birtokaikból az asszonyoknak adnak életük hosszára (ad vitam
ipsarum) két egész telket (sessio) Tothrazlauicha-n, egy lakottat és egy lakatlant,
minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, továbbá a Lapohus faluban



277

lévő malmuk bevételének (proventus) a felét és Geralthfolua faluban egy harma-
dik telket, amikor azt visszaváltják Dénes fia Miklós mr.-től. Az asszonyok halá-
la után mindezek visszaszállnak Tamás fiaira. Ha az asszonyok leszármazottai
Miklós és László v. örököseik ellen a leánynegyed miatt pert indítanak, akkor
velük szemben 20 M. bírói rész nélküli bírságban marasztaltassanak el. Ugyan-
csak ennyi bírságot fizessen a fenti megegyezést meg nem tartó fél. Pál elmond-
ta, hogy a prépost oklevele kiadásának napjáig Tamás fiai az asszonyoknak a
telkeket és a malom bevételének felét vonakodtak átadni. Miklós a maga és fr.-e
nevében viszont kijelentette, hogy készek erre. A prépost kiközösítés terhe mel-
lett (sub pena inderdicti) meghagyja Kozmának, hogy júl. 19-én (f. VI. prox. an.
fe. B. Iacobi ap.) szálljon ki a birtokokra és a telkeket a malom bevételének felé-
vel és más haszonvételeikkel együtt adja ki az asszonyoknak, az esetleges el-
lentmondókat pedig idézze meg aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi ap.) a prépost
jelenléte elé és minderről aug. 1-jére tegyen jelentést. A felek tartoznak a béke-
bírságnak és más bírságoknak is eleget tenni ekkor a prépost részére. D. Agrie,
4. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: SNA. Jászói konv. hh. lt. ACTA AB ANNO 3/17. (Df. 251 723.) Papír, bal
hajtásvonalnál kissé szakadt. Hátlapján külzet (Sincere sibi dilecto domino,
Cozme rectore ecclesie de Sebes et vicearchidiacono de districtu de Sarus,
pro filiis Thome filii Tyba contra nobiles dominas Elena et Margareta voca-
tas super statutione quarumdam sessionum interius expressarum et medieta-
te proventus unius molendini feria sexta ante festum sancti Iacobi apostoli
facienda et in octavis eiusdem festi ad iudicem.) és zárópecsét töredékei.

465. 1353. júl. 4. Várad

Benedek mr., váradi lector, Demeter váradi püspök helynöke (vicarius
generalis) tudtul adja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Pel-
barthhyda-i Iuanca fia: János mr.-nek meg kellett jelennie előtte júl. 1-jén (oct.
Nat. Iohannis Bapt.) válaszadásra Omaria-i Lukács fia: László ellenében. A ter-
minuson a felek megjelentek a színe előtt, de a vicarius a köztük levő pert ne-
héznek találva, azt jelen oklevél kiadásának 15. napjára (júl. 18.) halasztja el,
hogy arról a püspök döntsön. A felek a közbeeső időben megegyezhetnek, ha a
vicarius-t perük nehézségének megfelelően kiengesztelik. D. Waradini, 4. die
oct. Nat. Iohannis, a. d. 1353.

E.: ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy D-178. Hátlapján külzet (Pro magist-
ro Iohanne [filio] Iwanka de Pelbarthhyda contra Ladislaum filium Lukasii
de Omara ad quindenas datarum [presen]tium prorogatoria.), valamint
mandorla alakú zárópecsét töredéke.
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466. 1353. júl. 5.

A csázmai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy István fr., a
Garigh-hegyi Boldogságos Szűz pálos egyház perjele a saját és konv.-je nevében
István, szlavón-horvát-dalmát herceg bánjának, Miklósnak levelével arra kérte
őket, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket a szokásoknak megfelelően a báni ember
mellé, hogy egyházának bizonyos birtokrészeit bejárják, elhatárolják és a szük-
séges helyeken új határjeleket emeljenek. Mivel a kérés jogos volt és az okleve-
lek alapján úgy tűnt, hogy a kérdéses birtokrészeket egykor bizonyos nemesek
lelki üdvükért és örökös boldogságukért adományozták az egyháznak, ezért a
kápt. Pangracius fia Gyuke báni emberrel kikülde János mr. notariust, kanono-
kot, akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: több napot a
helyszínen időzve Vgrinus fia Miklós fia János, Sciuilan fia Benedek, Angel
(dict.) János fiai: Miklós és János, Wlkan (Castellan) (dict.) Péter officialis-a
jelenlétében, ellentmondás nélkül és a megjelentek egyetértésével bejárták a bir-
tokrészeket, más birtokoktól elhatárolták és a szükséges helyeken új határjeleket
emeltek. A határokat írásban (in srciptis) mutatták be a kápt.-ban. Hj.: kereszttel
jelölt és földjellel körülvett tul fa, úton Dé felé Angel (dict.) János fiainak földje
mellett; Ke-re kereszttel és földjellel megjelölt kiszáradt (sicca) gerthian fa, egy
völgy caput-ja, völgy, kiszáradt völgy (sicca vallis), Ny felé kereszttel jelölt és
földjellel körülvett tul fa Miklós fia János birtoka közelében, Dé felé út, hegy-
csúcson régen és újonnan is kereszttel jelölt tul fa, kereszttel jelölt és földjellel
körülvett harazt fa, Miklós fia János szőleje, földjel, Ny felé egymás után követ-
kező (succesiva) és kereszttel jelölt harazt fák, kereszttel jelölt naar fa, földjellel
körülvett mogyoróbokor (dumum avellanarum), út, kereszttel jelölt diófa, két
diófa között a Gresencha folyó, Garigh-i egyház malma, É felé halad, a malom-
hoz vizet vezető árok kezdete (capud [!]), földjellel körülvett mogyoróbokor,
kereszttel jelölt erdei körtefa, út, földjel, egymás után következő (successiva) és
kereszttel jelölt tul fák, két szőlő (az egyik Miklós fia Jánosé, a másik a Garigh-i
egyházé) között földjel, kereszttel jelölt és földjellel körülvett harazt fa, régi út
(antiqua via), kereszttel jelölt és földjellel körülvett tul fa, calische, kereszttel
jelölt és földjellel körülvett tul fák, kereszttel jelölt, egymás után következő
(successiva) tul fák, Sumethy folyó, Gresencha folyó, földjel, földjel, völgy, ke-
reszttel jelölt és földjellel körülvett haas és tul fák, a Monozlou-i István fiainak
földjét Gresencha földjétől elválasztó út, kereszttel jelölt és földjellel körülvett
harazt fák, út, Babinagora hegy, a Monozlou-ról Garigh-ba tartó nagy út, Gre-
sencha földjét és Berschenouch vár földjét elválasztó út, bukeucha (dict.) fa, út,
Komoschinobrou-nak nevezett hely, kereszttel jelölt és földjellel körülvett tul és
haas fa, völgy, Sumethy folyó, két kereszttel jelölt byk fa, völgy, nagy út, ke-
reszttel jelölt és földjellel körülvett tul fa, nagy út. Minderről István fr. perjel
kérésére pecsétjükkel megerősített oklevelet állítanak ki. D. f. VI. prox. an. oct.
fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1353.
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E.: HDA. Acta Paulinorum. Garig 1/41. (Dl. 35 207.) Hártya. Hátlapon más kö-
zépkori kézzel (15. sz.-i): Super erectione metarum. Függőpecsétre utaló
sodrat.

Á.: 1. Miklós szlavón-horvát-dalmát bán, 1354. jan. 7. Dl. 35 208. (Acta
Paulinorum. Garig 1/42.)
2. Á. 1. > I. Lajos király, 1363. márc. 21. HDA. Archivum capituli
Zagrabiensis. Archivum loci credibilis Ser I./G 20/388. (Df. 255 644.)
3. Csázmai kápt., 1375. okt. 18. HDA. Archivum capituli Zagrabiensis.
Archivum loci credibilis Ser. I/G 20/388A. (Df. 255 645.)
4. Á. 2. > csázmai kápt., 1403. jan. 11. Dl. 35 209. (MKA. Acta Paulinorum.
Garig 3/6.)
5. Á. 2. > Zsigmond király, 1406. ápr. 17. Dl. 35 210. (MKA. Acta Paulino-
rum. Garig 3/21.)
6. Á. 2. > Zsigmond király, 1413. jan. 17. Dl. 35 211. (MKA. Acta Paulino-
rum. Garig 4/7.)

Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1381. jan. 24. Dl. 35 205. (MKA., Acta Pau-
linorum. Garig 2/38.)
2. Tá. 1. > Szécsi Miklós országbíró, 1381. máj. 28. Dl. 35 206. (MKA.,
Acta Paulinorum. Garig 2/49.)

Má.: Á. 6. jelzete alatt.
K.: F. IX/2. 262–266. (130. szám) (Hevenesi Gábor másolatgyűjteménye alapján

– Tom. V. p. 18–sqq.–.); Smič. XII. 186–188. (137. szám) (E. alapján).
R.: F. IX/2. 242–243. (118. szám) (latin) (Kaprinai István másolatgyűjteménye

alapján – B. Tomo XXLII. nr. XLV. p. 118.)
Megj.: Miklós bán 1354-ben kelt oklevelét l. Anjou-oklt. XXXVIII. 7. szám; I.

Lajos király 1363-ban kelt átíró oklevelét lásd: Anjou-oklt. XLVII. 139.
szám; a csázmai kápt. 1403-ban kelt átíró oklevelét lásd: ZsO. II. 2196.;
Zsigmond király 1406-ban kelt oklevelét lásd: ZsO. II. 4644-4645. szá-
mok; Zsigmond király 1413-ban kelt oklevelét lásd: ZsO. IV. 60.

467. 1353. júl. 6.

A fehérvári egyház kápt.-jának 1353. júl. 6-án kelt (sabb. prox. p. oct. fe.
Nat. B. Iohannis Bapt.) oklevele, Chuth birtok iktatása ügyében: Donat fr., az
Alba-i Szt. István király-egyház ispotályos ház preceptor-ának nevében jelentet-
ték [I.] Lajos királynak, hogy egyházuk Fejér m.-i Chuth birtokát a szomszédos
és határos nemesek elidegenítették tőlük, pedig az hozzájuk tartozik és ezért
vissza szeretnék kapni. Az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevő-
jét, akinek a jelenlétében a királyi ember a birtokon a szomszédok és a határosok
összehívása után és jelenlétükben azt visszaveszi és iktatja Donat fr.-nek és a
kereszteseknek, azzal a joggal, amivel hozzájuk tartozik; az esetleges ellentmon-
dókat pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről jelentést küld a király-
nak. A kápt. [Re]keztew-i Konth fia János királyi emberrel kiküldte tanúságtevő-
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jét, Péter karbeli klerikust, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették:
júl. 3-án (f. IV. prox. p. oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) kiszálltak a Fejér m.-i
Feulchuth birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben
a keresztesek birtokát igaz és régi határai mellett bejárták és minden tartozékával
együtt iktatták Donát fr.-nek és Alba-i Szt. István király-egyház ispotályos háza
konv.-jének, ellentmondás nélkül. Az iktatás után Donat fr. Miklós zágrábi püs-
pök nevében a birtokot Márk, volt Alba-i bíró fiának Ferench mr.-nek akarta ik-
tatni, de ennek Miklós fia Péter és Fülöp fia Sebeuk Feulchuth-i nemesek el-
lentmondtak és Donat fr.-t a birtok iktatásától, a püspököt és Ferench mr.-t és
mindenki mást a birtok elfoglalásától a szomszédság és határosság okán eltiltot-
tak a kápt. előtt, hozzátéve, hogy Donat fr.-t és a konv.-t nem tiltják a birtok él-
vezetétől, csak az idegeneket.

Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1365. nov. 29. Dl. 106 144. (Székesfehérvári keresz-
tesek konv. 2/11/117.)
2. Kont Miklós nádor, 1365. nov. 29. > pozsonyi kápt., 16. jún. 13.
SZSZML. Mohács előtti oklevelek 55/57. és Muraniczi Horvát cs. lt. (Df.
281 331.)

R.: Érszegi G., Fejér m. Évk. 5 (1971.) 188. (14. szám) (Tá1. alapján).

468. 1353. júl. 6.

A Posega-i egyház kápt.-jának 1353. júl. 6-án (sabb. prox. p. fe. BB. Petri
et Pauli ap., a. Christi Incarn. 1353.) kelt nyílt oklevele szerint azokat a birtoko-
kat, melyeket Demeter fia Aladár elzálogosított fr.-einek: Demeternek és Antal-
nak, Antal fiai: Gerardus és László az 50 M. megfizetése után Demeter fia Ala-
dár fia Aladárnak visszaadták.

Tá.: Rozgonyi Simon országbíró, 1412. jan. 4. Dl. 90 947. Khuen-Héderváry cs.
lt. Viczay és Khuen-Héderváry cs. 48 NB 23.)

R.: ZsO. III. 1498. szám.

469. 1353. júl. 6.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak
([H]), hogy hozzájuk eljutatott oklevelének megfelelően Horpach-i Kopaz kirá-
lyi emberrel kiküldték maguk közül Gergely fr.-t tanúbizonyságul, hogy járják
be a Belch-en lévő birtokrészt, melyről Belch-i János fia Péter azt állítja, hogy az
övé. A kiküldöttek visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: jún.
11-én (in fe. B. Barnabe ap.) kiszálltak a birtokra, azt a szomszédok és határosok
jelenlétében igaz és régi határai mentén be akarták járni, amikor a Nyulak szigeti
(Insula Leporum) apácák Belch-i villicus-a és jobbágyai eltiltották őket a birtok-
rész János fia Péter részére való iktatásától. Ezért a királyi ember és a kápt. tanú-
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ságtevője az apácákat megidézte a király jelenléte elé júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat.
B. Iohannis Bapt.). D. sabb. in oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 4372. (MKA., Acta eccl. ordinum et monialium POSON 49/7.) Papír.
Hátlapon külzet (Domino regi, pro religiosis dominabus sanctimonialibus de
Insula Leporum contra Petrum filium Iohannis de Belch ad octavas Nativita-
tis beati Iohannis baptiste citatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét
maradványai.

K.: AO. VI. 94–95. (56. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998.) 8. (233. szám).

470. 1353. júl. 6. Szász város

Marochuk királynéi (H) lovászmr. és Bereg m. c.-e, valamint a négy szb.
emlékezetül adja, hogy a királyi parancs alapján (regium ob preceptum), a
gonoszetevők kiirtása céljából Bereg m. minden nemes, közrendűje és minden
állapotú embere számára Ordou faluban júl. 1-jén (in oct. Nat. B. Iohannis Bapt.)
tartott közgyűlésen (congregatio generalis) Warada-i László fia János mr. el-
mondta, hogy Gylianus-i néhai Desew ~ Deseu mr. fiai: János, Domonkos és
Péter mr.-ek Gylianus-i jobbágyaikkal az ő Syd nevű földjének hasznait szedik,
mely föld Desew fiainak Gylianus és az ő Darouch birtoka között van. Ezért De-
seu fiait és jobbágyaikat Syd birtok hasznainak szedésétől eltiltotta a m. színe
előtt és azt kérte, hogy az eltiltás elvégzésére a m. küldje ki megbízottját. A m.
Charnada-i István fia Miklós mr. deákot (litteratus) küldte ki, aki visszatérve azt
jelentette, hogy júl. 5-én (f. VI. prox. p. dict. oct. Nat. B. Iohannis Bapt.) János
mr. procurator-ával kiszállt Gylianus faluba, ahol Deseu mr. fiait és jobbágyaikat
eltiltotta Syd föld hasznainak további élvezetétől, különösen az ott lévő szántó-
földek művelésétől (ab agricultura terrarum suarum arabilium prefate particule
terre). A m. embere azt is elmondta, hogy a földön Desew fiainak jobbágyai által
vetett terményeket talált (fruges per dictos iobagiones filiorum Desew seminates
fore reperisset et respexisset). D. in civitate Zaz, sabb. prox. p. dict. oct. Nat. B.
Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 77 070. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/229.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Warada contra Iohannem, Dominicum et
Petrum magistros filios Deseu de Gylianus super facto perceptionis quarum-
libet utilitatum cuiusdam terre Syd vocate prohibitoria.), két, természetes
színű, kerek zárópecsét és két további zárópecsét kis töredékei.

K.: Z. II. 534–535. (399. szám).
R.: Neumann T., Bereg m. 40–41. (44. szám).
Megj.: Hasonló szövegű párját l. következő szám.
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471. 1353. júl. 6. Szász város

Marochuk királynéi (H) lovászmr. és Bereg m. c.-e, valamint a m. szb.-i
emlékezetül adják, hogy a m. nemesei számára királyi parancs alapján (regium
ob preceptum) Ordou faluban júl. 1-jén (in oct. Nat. B. Iohannis Bapt.) tartott
közgyűlésen (congregatio generalis) Warada-i László fia János mr. Gylianus-i
Deseu fia János mr.-t és fr.-eit: Domonkost és Pétert, valamint Gylianus-i jobbá-
gyaikat eltiltotta Syd nevű földje hasznainak élvezetétől és az eltiltás foganatosí-
tására a m. emberének kiküldését kérte. A m. hatósága kiküldte Charnoda-i Ist-
ván fia Miklóst, aki visszatérve a következőket jelentette: júl. 5-én (f. VI. prox.
p. dict. oct. Nat. B. Iohannis Bapt.) Gylianus faluban János, Domonkos és Péter
mr.-eket, valamint jobbágyaikat a föld hasznainak, különösen a szántóföldek
hasznainak élvezetétől eltiltotta. D. in civitate Zaz, sabb. prox. p. predict. oct. B.
Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 77 071. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/238.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Warada contra magistros Iohannem, Do-
minicum et Petrum filios Deseu de Gylianus super facto perceptionis qua-
rumlibet utilitatum cuiusdam terre Syd vocate prohibitoria.) és három, ter-
mészetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét, valamint egy továbbinak
a körvonala.

K.: Z. II. 536. (400. szám).
R.: Neumann T., Bereg m. 40–42. (44. szám) jegyzeteiben.
Megj.: Hasonló szövegű párját l. előző szám.

472. 1353. júl. 7. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B.
Iohannis Bapt.) viselt a színe előtt a személyesen megjelent Heyem fia Pál fia
Benedek mr. a szintén személyesen megjelent Choob-i Myke fia Miklós ellen,
Kwben [?] birtok iktatásának való ellentmondás ügyében, elhalasztja okt. 13-ra
(ad quind. fe. B. Michaelis arch.), változatlan feltételek mellett (statu sub priori),
ha a felek a közbeeső időben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8. [di]e termini
prenotati, a. d. 1353.

E.: Egyházmegyei Levéltár Győr, Győri Székeskápt. mlt., győri kápt. hh.-i lt.
192 és 342A. (Df. 274 049.) Papír. Halvány, nehezen olvasható, alján szaka-
dás. Előlapon, szöveg alatt perbeli feljegyzés: Ad octavas Purificationis per-
sonaliter Nicolaus procurator pro [...]. Hátlapján külzet: Pro magistro Be-
nedicto filio Pauli filii Heyem contra Nicolaum filium Myke de Choob ad
quindenas festi [sanc]ti Michaelis archangeli prorogatoria.
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473. 1353. júl. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően Nemuth (dict.) János mr., és
fr.-e: Gergely viselt júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) a színe előtt
szentlászlói (de S. Ladislao) Baas fiaival: Basou-val és Egyeddel szemben, Se-
behadnogfeulde birtok (Zala m.) iktatásának való ellentmondás ügyében, István
herceg írásbeli parancsa alapján elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe B. Mychaelis
arch.), a korábbi állapot fenntartása mellett (statu sub priori). D. Bude, 8. die
termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 49 632. (Rumy cs. lt. 42/10.) Papír, vízfoltos. A sérült helyeken nehezen
olvasható, halvány. Hátlapon külzet (Pro magistro Iohanne dicto Nemuth
[et] Gregorio fratre suo contra Basou et Egidium filios Baas de sancto
Ladislao ad octavas festi Mychaelis archangeli prorogatoria.) és zárópe-
csétre utaló bevágások.

474. 1353. júl. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos (H) király országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően megjelent előtte júl.
1-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e: Ger-
gely és Herchnidus Kapurnuk-i apáttal szemben bemutatták a vasvári kápt. okle-
velét. E szerint Nemeth (dict.) János mr. a királyi emberrel és a vasvári kápt. ta-
núságtevőjével ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Pasche d.) azt a Sebehodnogfeul-
de (Zala m.) birtokot, melyet a király örökös nélkül elhunyt személy birtokaként
adományozott neki szolgálataiért, a szomszédok és határosok összehívása után
és jelenlétükben magának és fr.-ének iktattattni akarta, de az apát nevében
György deák (litteratus) az iktatásnak ellentmondott és ennek az okát szeretnék
tőle megtudni. A Kapurnuk-i apát nevében Zala m. megbízólevelével László fia
Domonkos azt válaszolta, hogy az iktatásnak György deák azért mondott ellent
az apát nevében, mert János mr. és fr.-e a Kapurnuk birtokból egy nagy földrészt
a maguk Sebehodnogfeulde birtokához akartak csatoltatni. Kapurnuk birtokkal
kapcsolatban az apát oklevelekkel rendelkezik, melyeket a következő, az or-
szágbíró által erre kijelölt időponton be tud mutatni. Az országbíró úgy határo-
zott, hogy az apát minden, Kapurnuk birtokra vonatkozó oklevelét okt. 6-án (in
oct. fe. B. Mychaelis arch.) mutassa be, hogy a felek között igazságot tudjon
tenni. D. Bude, 8. die termini prenotato, a. d. 1353.

E.: Dl. 49 633. (Rumy cs. lt.) Papír, elmosódott, nehezen olvasható. Hátlapon
külzet: Pro magistro Iohanne dicto Nemeth et Gregorio fratre suo contra
dominum abbatem de Kapurnuk ad octavas festi beati Mychaelis archangeli
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super exhibendis instrumentis prorogatoria. Természetes színű, kerek záró-
pecsét töredékei.

Má.: Ue. szám alatt. (1907. évi.)

475. 1353. júl. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelent előtte korábbi oklevelének megfelelően
Nymuth (dict.) János mr. és fr.-e: Gergely júl. 1-jén (in oct. fe. B. Iohannis
Bapt.) Péter szentgotthárdi (de S. Gothardo) apáttal szemben és bemutatta a vas-
vári kápt. királynak címzett határjáró és idéző levelét. E szerint amikor Nymuth
[hátlap: ~ Nemuth] (dict.) János mr. a királyi emberrel és a vasvári kápt. tanúbi-
zonyságával ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Passce d.) azt a Zala m.-i Sebehod-
nogfeldy birtokot, melyet az uralkodó szolgálataiért neki adományozott, bejárni
és iktattatni akarta, Péter apát nevében officialis-a ellentmondott ennek. Péter
apát azt válaszolta, hogy az iktatás idején János mr. és Gergely egy, a Porno ~
Perno-i egyházhoz tartozó földrészt Sebehodnogfeldy birtokhoz akartak csatol-
tatni és mivel a Porno-i egyház a szentgotthárdi (de S. Gothardo) apátsághoz tar-
tozik, ezért mondott ellent és kijelentette, hogy a vitás birtokkal kapcsolatban
vannak oklevelei, melyeket az országbíró által kijelölt következő időponton kész
bemutatni. Az országbíró azt kérte, hogy az apát a vitatott földet nevezze meg,
de az apát a föld nevét többszöri kérdésre sem tudta megmondani. Az országbíró
ezért úgy döntött, hogy az apát okt. 6-án (in oct. fe. Mychaelis arch.) három M.
perbe lépés előtt leteendő bírság mellett mutassa be azt az oklevelet, melyben a
vitás földet megnevezik, ahogyan János mr. és Gergely is mutassák be saját, az
ügyre vonatkozó okleveleiket, hogy közöttük igazságot tudjon tenni. D. Bude, 8.
die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 49 634. (Rumy cs. lt. 42/12.) Papír. Hátlapján külzet (Pro magistro
Iohanne dicto Nemuth et Gregorio fratre suo contra religiosum virum domi-
num Petrum abbatem de sancto Gothardo ad octavas beati Michaelis ar-
changeli super exhibendis instrumentis cum iudicio trium marcarum proro-
gatoria.), írásirányra merőlegesen, bal oldalon jegyzet (Laurentius filius
Demetrii cum vestris [?], capitulo Castriferrei, Laurentius filius Stephani de
Nadasd vel Iohannes filius Marci de Halasto vel Stephanus filius Oliverii de
(áthúzva: Sancto Georgio]) Zentgyurg vel Iohannis filius Thome de (áthúz-
va: de ) Koppan in octavis Pasce et in octavis Georgii.), továbbá természetes
színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 95–95. (57. szám) (hiányokkal).
R.: Hervay, Rep. Cist. Hung. 155.
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476. 1353. júl. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
szepesi kápt.-nak meghagyja, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlét-
ében Rethy-i Imre fia Miklós v. Markalph fia Miklós v. Koulchwan-i Detre fia
János v. Zeurus fia Mátyás királyi ember megidézi Rethy-i Mihály fiait: Andrást
és Istvánt Detre fia Jakab deákkal (litteratus) szemben, továbbá Zendoth-i Jarda-
nius lánya: Margit nemes asszonyt (nobilis domina), Jenko (gen.: Jenkonis) fia
Jakabot, Padalyan-i Thylo (gen.: Thylonis) fia Miklóst, uo. való Miklós fiait:
Pált és Bernaldot, Gazdag Péter (gen: Petri divitis) fia Jakabot, Leuche-i Hank
fia Miklóst Gegew-i Arnoldus fia Hank fia Miklóssal szemben, továbbá Hegy-i
Meynardus-t, Genchmanus-t és Hedus-t Jardanius fia Jakabbal szemben a király
jelenléte elé és erről a királynak jelentés kiállítását kéri. D. Bude, f. II. prox. an.
fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1353.

Á.: az 550. számú oklevélben.

477. 1353. júl. 8. Gömör falu

Péter fia János, Bachka-i nemes, János mr. vicec.-e Gömör provinciában
és a négy szb. emlékezetül adja, hogy megjelent előttük személyesen Desew fia
Miklós mr., Fedemes-i nemes egyrészről, másrészről Olswa-i Desew fia Péter
mr. és előbbi elmondta, hogy szükségletei miatt (necessitas) a Baracha birtokon
lévő részét minden tartozékával és haszonvételével együtt (mint jobbágyok,
szántóföldek, legelők és egyebek) elzálogosította Péter mr.-nek 32 ft.-ért. Amíg
vissza nem tudja váltani, addig Pétert tartozik abban szavatolni. Miklós vállalta,
hogy nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) az egri kápt.-hoz elmegy és a zálogosításról
oklevelet adat Péter mr. v. megbízottja részére. D. in villa Gumur, f. II. prox. an.
fe. B. Margarete virg., a. d. 1353.

E.: Dl. 4373. (MKA. NRA. 36/9.) Papír. Hátlapján három, természetes színű,
rányomott pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 96–97. (58. szám).

478. 1353. júl. 9.

A pozsonyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
személyesen Vzur-i Domonkos c. és fia: Benedek a maguk és örököseik képvi-
seletében és elmondták, hogy a Reche birtok területén, a Benedukhygye hegyen,
Fegul Goldfez nevű szőleje és Egyed fia András szőleje között elhelyezkedő
szőlejüket, negyed nélkül (minus quartale), mely egykor Vzur-i Máté fia Luk-
ácsé volt, Fegul szőlejének és Rekhardi Jakab szőleinek terragium-ával, a Reche
birtokon lakó jobbágyok öt negyedével (cum quinque quartalibus iobagionum),
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melyeket Sándur fia Miklós nekik kötött le (que a Nicolao filio Sandur eisdem
forent obligate) Domonkos c. lányának, Jakab fia János mr., pozsonyi polgár
feleségének adományozzák örökös birtoklásra, mint Margit asszony leánynegye-
dét és hozományát. Ha Sándur fia Miklós a negyedeket Domonkostól v. örökö-
seitől vissza szeretné kapni és azt Margittól és férjétől elidegenítik, akkor Do-
monkos c. és örökösei más 5 negyedet adnak az asszonynak és férjének Reche
birtokon, hasonló értékben. Minderről a kápt. intercidált, autentikus pecsétjével
megerősített oklevelet ad az asszonynak és János mr.-nek. D. f. III. prox. an. fe.
B. Margarete virg. et mart., a. d. 1353.

E.: 1. EPL. Pozsonyi kápt. országos lt. 14/16/35. (Df. 261 286.) Hártya. Hiány-
zó U iniciálé. Alsó szélén az ABC betűk felső fele látható. Függőpecsétet
tartó hártyaszalag látszik. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgy-
megjelölés.
2. EPL. Pozsonyi kápt. országos lt. 14/16/6. (Df. 261 272.) Hártya. Hiányzó
U iniciálé. Felső szélén az ABC betűk alsó fele látható. Sodraton függő pe-
csétje látszik. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: Str. IV. 102. (72. szám). (Df. 261 272. alapján)

479. 1353. júl. 9.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Warda fia György és
Walch-i Domonkos fia László személyesen előttük megjelenve elmondták, hogy
a Capulnafeulde-n fekvő birtokrészüket (egyik negyede György, egy másik ne-
gyede László birtoka – in tertia parte predictus Georgius, in quarta autem parte
Ladizlaus antedictus –-), a saját, a Beuguch-i nemeseknek elzálogosított birtok-
részük mellett Dé-ről, hosszában (cum longitudine) a Gyumuchkuzberke nevű
(dict.) ligetig, széltében (in latitudinem) pedig egy iugerumnyira Ke felé a réttel,
egészen a Sard vízig a szántóföldek végében; Ny-ról a Syrharazthya bozótig
(virgultum) 3 M. dénárért, melyből 2 Györgyé és 1 Lászlóé, elzálogosítják
Petyl-i Zarka (dict.) Miklósnak három évre. Kikötötték, hogy a három év lejártá-
ig nem válthatják vissza, de aztán 3 M. széles bécsi dénárért igen. A kiváltásig
Miklóst mindenkivel szemben tartoznak a birtokban saját költségükön és fárad-
ságukon megvédelmezni. Ha nem tudják, akkor a 3 M. dénárt vissza kell fizetni-
ük Miklósnak és ha ezt vonakodnak, akkor a 3 M.-t és a dupláját perbe lépés
előtt tartoznak megfizetni. Minderre György és László kötelezték magukat a
kápt. előtt. D. f. III. prox. an. fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 214. (Múz. Ta.) Papír. Hátlapján rányomott pecsétet rögzítő szalagok
vágásai láthatóak.

K.: AO. VI. 97–98. (59. szám).
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480. 1353. júl. 9.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Er-
zsébet asszony, Kukepus-i Zele fiai jobbágyának, Péternek a lánya, Beseneu [~
hátlap: Besenew]-i Máté fia Cherthul jobbágyának, az elhunyt (olim) Bekus-nak
az özvegye és gyermekkorú (in etate puerili) fia István és eltiltották Cherthul-t és
mindenki mást attól, hogy Bekus-nak a vérdíját elfogadja (receptione homicidi
seu emenda mortis), Mendzenth-i Corda fia Dénest és uo. való Miklós fiait:
Gyuke-t és Miklóst, Bekus gyilkosait pedig annak Cherthul részére való megfi-
zetésétől (a datione seu solutione). D. f. III. prox. p. oct. ap. Petri et Pauli, a. d.
1353.

E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt.: Oklevelek és iratok Muraközy Jó-
zsef elenchusa szerint. 27/31. (Df. 282 184.) Hátlapján külzet (Pro Stephano
filio Bekus contra Cherthul de Besenew super receptione homicidi patris sui
prohibitoria.) és kerek zárópecsét töredékei.

481. 1353. július 10. előtt. Vasvár

Lőrinc fia Péter mr., Olivér vasvári c. alispánja és a négy szb. a vasvári
kápt. tudtára adja, hogy jelentették nekik [hátlapról: Dresk[...]-i Darabus (dict.)]
János fiai: Imre és László nevében, hogy rokonaik (fr. patrueles): István fia [Lő-
rinc] és Lőrinc fia Domonkos, továbbá fr.-ük: Mihály az őket megillető birtokré-
szeket, továbbá a curia-t, házakat és [kápt. okleveléből: gabonájukat] elfoglalták
és használják. Ezért a m. hatósága felkéri a kápt.-t, hogy [küldje ki tanúságtevő-
jét, akinek a jelenlétében] Telukus-i Demeter fia Péter v. Terestyen fia András
m.-i ember a felsoroltakat a panaszosok [birtokrészeinek], curia-jának, házainak
és gabonájának elfoglalásától és használatától eltiltja. D. in Castro Ferreo, f. IV.
[......], a. d. 1353.

Á.: a 484. számú számú oklevélben.
Megj.: Az oklevél sérült, vízfoltos. Kb 1/3-a olvasható. A megye parancslevelé-

nek dátumából csak a feria quarta szavak olvashatóak.

482. 1353. júl. 10.

A győri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrész-
ről Lukács (Luka) fia Miklós fia Gergely, Bozth-i nemes (Sopron m.) – akit
György mr. kanonok igazolt a kápt. előtt – másrészről Máté fiai: János és Mik-
lós, Kyra-i (Moson m.) nemesek és Gergely elmondta, hogy anyjának, Kyra-i
Miklós özvegyének, Nagy (Magnus) Salamon lányának, Lilium asszonynak a
Kyra birtokon lévő fél leánynegyedét (a másik fele Lilium nővérének (maior
soror) Nesthe asszonynak Gergelytől született fiait: Miklóst, Bálintot és Istvánt
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illeti meg), továbbá Anna asszonynak, nagyanyjának, Nagy (Magnus) Salamon
feleségének Kyra birtokon lévő hitbérét és jegyajándékát eladta Máté fiainak:
János és Miklós Kyra-i nemeseknek és örököseiknek 4 széles bécsi dénár talen-
tumért, minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt. Ha a jövőben rokonai
a fenti adásvétel miatt János, Miklós v. örököseik ellen pert indítanak, akkor 6
M. nehéz súlyú dénárt kell letenniük perbe lépés előtt. Erről kápt. intercidált,
függőpecséttel megerősített privilégimot ad ki. D. f. IV. prox. an. fe. B. Marga-
rete virg. et mart., a. d. 1353. Amikor Bereck a prépost, László a lector, György
a cantor, Imre a custos. A.

Á.: Győri kápt., 1369. aug. 17. Dl. 5221. (MKA. NRA. 1591/19.)
K.: F. IX/2. 256–258. (127. szám).

483. 1353. júl. 11.

Rechk-i [László] fia: Miklós mr., Cykou mr. borsodi c. alispánjának és a
m. négy szb.-jának 1353. júl. 11-én (f. V. prox. an. fe. B. Margarete virg. et
mart., a. d. 1353.) kelt oklevele szerint: a m. összes nemese és közrendűje szá-
mára Rechk-i Miklós mr. és a szb.-k által királyi parancsra, júl. 11-én (f. V. an.
fe. B. Margarete virg. et [mart.]), Vamus falu mellett tartott közgyűlésen (gene-
ralis congregatio) az alispán és a szb.-k vizsgálata kiderítette, hogy a Borsod m.-i
Kysfalud birtok Salamon fia: Farkas (dict.) Mihály öröklött birtoka, abban Mó-
ricnak semmi jussa nem volt. Farkas (dict.) Mihály apja: Salamon már régtől
fogva annak birtokában volt, Vylermus nádor pedig birtokával együtt védelmébe
vette (in suam protectionem) és később a Borsod m. közgyűlésén megjelent ne-
mesek és közrendűek is megerősítették, hogy Kysfalud Farkas (dict.) Mihály
öröklött birtoka és Vyliam fia János mr. az egri kápt.-nal akkor vezetette be ma-
gát, amikor Farkas (dict.) Mihály a királyi curia-ban tartózkodott.

Tá.: Tamás országbíró, 1354. febr. 20. Dl. 61 194. (Kisfaludy cs. lt. 82.)
Megj.: Tamás országbíró oklevelét l. Anjou-oklt. XXXVIII. 87. szám.

484. 1353. júl. 12.

A [vasvári kápt. Lőrinc fia Péter mr.-nek], Olivér mr. vasvári c. [alispán-
jának] és a szb.-knak tudtára adja, hogy itt átírt, 1353-ban kelt oklevelüknek (l.
481. szám) megfelelően Demeter fia Péter m.-i emberrel kiküldték Péter karbeli
klerikust, akik visszatérve azt jelentették, hogy júl. 10-én (f. IV. prox. an. fe. B.
Margarete virg.) a m. kiadványában felsoroltakat eltiltották a panaszosok birto-
kainak, curia-jának, házainak és gabonájának elfoglalásától és használatától. D.
3. die prohibitionis prenotate, a. d. [1353.]
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E.: Dl. 61 193. (Kisfaludy cs. lt. 83.) Papír, csonka, vízfoltos. Csak 1/3-a olvas-
ható. Hátlapon külzet (Magistro Petro filio [Laurentii vice]comiti magistri
Olyverii [comitis Castriferrei] et iudicibus nobilium comitatus [eiusdem?]
pro Emerico et Ladislao filiis Iohannis dicti Darabus de Dresk[.... contra]
fratrem ipsorum et alios in [...] super perceptione utilitatum [....] possessio-
nariarum portionum [prohibitoria?].) és természetes színű, kerek zárópecsét
töredékei.

485. 1353. júl. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) az erdélyi kápt. tudtára adja, hogy Cornuti Baudunus
fr. jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Mo.-i és Sclauonia-i perjele és a konv.
nevében jelentették neki, hogy az erdélyi (in terra Transsiluania) Segeswar szék-
hez (in pertinentiis sedis de Segeswar) tartozó Reter birtok az övék, de most
Hegny-i Miklós kezében van és vissza szeretnék kapni. Ezért az uralkodó felkéri
a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Tyla-i Péter v.
Gerend-i Miklós fia Miklós v. uo. való Péter v. Tur-i János v. Salamon fia Mi-
hály v. Hennyng fia Mihály királyi ember a szomszédok és határosok összehívá-
sa után és jelenlétükben a birtokot visszaveszi és iktatja a perjelnek és a
konv.-nek azzal a joggal, amivel hozzájuk tartozik, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt. tegyen jelentést. D.
Bude, in fe. B. Margarethe virg. et mart., a. d. 1353.

E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt.: Erdélyi kápt. Oklevelek. (Df. 277 329.) Papír.
Hátlapján külzet (Fidelibus suis, capitulo ecclesie Albensis Transsilvanie
pro religioso viro, fratre Bauduno Cornuti priore Cruciferorum et suo con-
ventui recaptivatoria.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefogla-
ló. Zárópecsétre utaló bevágások.

Á.: Gyulafehérvári kápt., 1786. (ue. jelzet alatt).
K.: ZW. II. 99 (680. szám); Doc. Trans. C. X. 221–222. (205. szám) (román

ford. is).
R.: Beke, Czímjegyzék 54. (latin); Erdélyi Okm. III. 267. (721. szám).

486. 1353. júl. 13.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház. káp.-ja emlékezetül adja, hogy Tamás c.,
[I. Lajos] király (H) országbírájának bírói döntését tartalmazó oklevelének meg-
felelően kiküldték tanúságtevőül kanonoktársukat: Miklós fr.-t Miklós fia János
királyi emberrel az abban foglaltak elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan
a következőket jelentették: amikor a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének je-
lenlétében júl. 8-án (in quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Magyarfalu birtok
szomszédai és határosai összehívása után kiszállt a birtokra, azt minden tartozé-
kával és azokkal a határokkal (sub distinctionibus), melyekkel az oda való népek
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eddig használták (ugyanis a Magyarfalu-ba való nemesek Magyarfalu birtok ha-
tárai között használatra (ad utendum) öt részbirtokot alakítottak ki (eandem huc
usque dimisissent ad utendum quinque vero possessiones per nobiles de eadem
Magyarfalu intra metas eiusdem possessionis Magyarfalu), de Bebek (dict.)
Domonkos fiai: István és György liptói c.-ek a király nevében ezzel szemben azt
állították, hogy azok Magyarfalu határán kívül helyezkednek el) a király részére
lefoglalta, ahogyan az az országbíró okleveléből és a kápt. válaszleveléből kide-
rült. Azonban Benedek fia Pál, fr.-ei és rokonai személyesen megjelenve el-
mondták, hogy az az öt részbirtok minden tartozékával és haszonvételével együtt
Magyarfalu határai között fekszik és kijelentették, hogy ennek a király és az or-
szág bárói előtt hathatós bizonyítékát fogják adni, ezért a királyi embert a kápt.
tanúságtevőjével együtt eltiltották a Magyarfalu birtok határai között fekvő öt
falu elfoglalásától és István és György mr.-eket attól, hogy a király személyében
v. más módon abba a birtokba bevezettesenek és nekik ezzel kárt okozzanak, de
mivel az országbíró döntését és az oklevelét sem a királyi ember és a kápt. tanú-
ságtevője, sem István és György mr.-ek nem hághatták át, ezért őket nem tiltot-
ták el (prohibiti non fuissent). A királyi ember és a kápt. tanúbizonysága jelenté-
sének megtétele után Benedek fia Pál személyesen a kápt. előtt a maga nevében,
valamint a kápt. megbízólevelével képviselve fr.-eit és rokonait, a királyi em-
bert, valamint István és György mr.-ek törvényes megbízottját: Egyed deákot
(litteratus) eltiltotta a fenti birtokok elfoglalásától és elcsatolásától, de ők a fenti
ok miatt nincsenek eltiltva (prohibiti non fuerunt). D. in die fe. B. Margarete virg
et mart. a. d. 1353.

E.: Dl. 41 215. (Múz. Ta. 1910/40.) Hártya. Hátlapján természetes színű, kerek
pecsét töredékei.

R.: Péchy 11. (43. szám). (E szerint 19. századi egyszerű Má.-ról van szó.)

487. 1353. júl. 15.

A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos király-
nak (U ~ [hátlap: H]), hogy Tamás c. országbíró oklevelének megfelelően Geu-
red-i Móric fia János királyi emberrel kiküdték tanúságtevőjüket, János fr. sacer-
dos-t, akik a konv.-be visszatérve a következőket jelentették: júl. 9-én (f. III.
prox. an. fe. Trans. B. Benedicti) [hátlapról Bezekin-i] János fia Imrét megidéz-
ték Wesekin birtokon Deseu fia Jánossal szemben aug. 1-jére (ad. oct. fe. B.
Iacobi ap.) a király jelenléte elé. D. 7. die post diem citationis, a. eiusdem 1353.

E.: Dl. 77 072. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/B/400.) Papír. Hátlapon külzet
(Excellentissimo domino suo, Lodouico Dei gratia regi Hungarie pro Iohan-
ne filio Deseu contra Emericum filium Iohannis de Bezekin ad octavas festi
beati Iacobi apostoli citatoria.). Természetes színű, kerek zárópecsét töre-
dékei.
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K.: Z. II. 537. (401. szám).; Keglevich K., Garamszentbenedek 84. (90. szám)

488. 1353. júl. 15.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Demeter váradi püspök a
kápt. jelenléte elé küldte egyrészről Pelbarthyda-i Iwance fia Jánost, másrészről
Renoldus fia Imre fia Lászlót Benedek lector-ral, a püspök általános helynökével
(vicarius generalis) és Kozma kanonokkal, hogy beszámoljanak a püspök által
közöttük létrehozott megegyezésről. A megjelentek elmondták, hogy az egymás
ellen eddig elkövetett jogtalanságok és károkozások felől nyugtatják egymás, az
egymás ellen kiadott okleveleket érvénytelenítik, kivéve a kápt. jelen levelét a
megegyezésről. A megegyezést meg nem tartó fél a másikkal szemben patvar-
kodásban (pena calumpnie) marasztaltasson el, kivéve a birtokügyeket (exceptis
factis possessionariis). D. in fe. Divisionis ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 4375. (MKA. NRA. 932/20.). Hártya. Hátlapján későbbi kézzel írott, la-
tin nyelvű tartalmi összefoglaló és természetes színű, mandorla alakú pecsét
töredékei.

K.: AO. VI. 98–99. (60. szám) (formulás részeken hiányokkal); Doc. Trans. C.
X. 223–224. (207. szám).

489. 1353. júl. 15.

A vasvári egyház kápt.-ja az előtte megjelent Sedun-i Sedun fia Domon-
kos kérésére szóról-szóra átírja a saját, 1260-ban kelt és függőpecsétjével meg-
erősített privilegiális oklevelét (l. HOkl. 39. (32. szám) és a király parancsának
megfelelően új pecsétjével megerősíti. D. in fe. Divisionis ap., a. d. 1353. Ami-
kor Péter István, egész Sclauonia, Ho. és Da. hercegének kápolnaispánja és tit-
kos kancellárja a prépost; Domonkos a cantor, Mihály a custos; a decania ürese-
désben.

E.: Dl. 41 216. (Múz. Ta. Neuhoffer.) Hártya, N iniciálé. Függőpecsétre utaló
bevágások.

490. 1353. júl. 15. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch (Má. 2.: Turuch)
m. honorbirtokosa azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően júl. 1-jén
(in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) János veszprémi püspök (akinek a nevében
István deák (litteratus) jelent meg a püspök megbízólevelével) viselt Kanisa
(Má. 2.: Kanysa)-i János mr. ellen (akinek a nevében Beken jelent meg a budai
kápt. megbízólevelével), a [Má. 1.] Thapolchafeu (Má. 2.: Zepethnek) birtoknak
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Kereskuth birtok felé eső határai bejárásának való ellentmondás ügyében, a felek
megbízottjainak akaratából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.).
D. 14. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4374. (MKA. Acta eccl. 63/23.) Papír, vízfoltos, halvány, nehezen olvas-
ható. Az olvashatatlan részek Má. 1.-ből és Má. 2.-ből kiegészítve. Hátlapján
külzet (csak Má. 1. tartotta fenn: Pro Iohanne de Kanisa contra Iohannem
episcopum ecclesie Veszprimiensis [!] in facto contradictionis proroga-
toria.), valamint zárópecsétre utaló bevágások.

Má. 1.: Ua. szám alatt. (18. sz.-i.)
2.: Ua. szám alatt. (18. sz.-i.)

Megj.: A dátum Má. 1.-ben hiányos, a regesztában megadott alakja Má. 2-ből
származik.

491. 1353. júl. 15. Szentimre

István erdélyi alvajda a Clusmustra-i konv. tudtára adja, hogy elmondta
neki Jakab fia András mr. és Gegus fia János mr., hogy Pál fiai: Tamás és Mik-
lós mr.-ek, Baluanus-i várnagyok, bizonyos Nagfolu és Deche birtokaikhoz tar-
tozó részeket elfoglaltak. Ezért az alvajda felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében István fia András c. v. Miklós alvajdai notarius
az elfoglalt és a várhoz csatolt vitás földeket a szomszédok és határosok jelenlét-
ében bejárja igaz és régi határaik mellett, elválasztja a vártól és más birtokoktól,
majd iktatja Andrásnak és Jánosnak, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi
az alvajda jelenléte elé szept. 15-re (ad oct. Nat. B. virg.) az ellentmondás okát
megadandó és minderről a konv. tegyen jelentést. D. in S. Emerico, in fe. Divi-
sionis ap., a. d. 1353.

Á.: az 510. számú oklevélben.
K.: F. IX/2. 295–297. (142. szám) (az átíró oklevélben); Doc. Rom. Hist. C. X.

222–223. (223. szám) (román ford is.). (K.-k a 18. sz.-i Má.-ból készültek,
hibákkal és kihagyásokkal.)

R.: Erdélyi Okm. III. 267. (722. szám).

492. 1353. júl. 16.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük
személyesen egyrészről Farkas fia Tamás és András fia János Nyr-i nemesek,
másrészről Bechey-i Imre fia Wezzeus ~ Vezzeus mr. és előbbiek elmondták,
hogy a Saar folyón túli, a Szt. István király-egyház mellett Ke-re fekvő birtoku-
kat, minden tartozékával együtt Wezzeus mr.-nek és örököseinek adták örök bir-
toklásra. Cserébe Wezzeus mr. egy szántóföldet ad Tamásnak és Jánosnak, ami
az örökös nélkül elhunyt Nyr-i Buke (dict.) Jánosé volt, örök birtoklásra, mely-
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nek határai, ahogyan Tamás, János és Vezzeus mr. elmondták: Holm fölött
(superius) vezető nagy út, a Holm melletti földjel; Wezzeus mr. (Ke-ről) és Ta-
más és János (Ny-ról) földjeit elválasztó földjel, a Curak-i nemesek határa. Wez-
zeus mr. és örökösei Tamást, Jánost és örököseiket, valamint a hozzájuk tartozó-
kat nem akadályozhatják az egyházhoz vezető út használatában (a via, per quam
ad ecclesiam ipsorum parochialem venire possint, minime valeant prohibere).
Minderről a kápt. a feleknek függőpecsétjével megerősített és intercidált okleve-
let ad ki. D. 2. die fe. Divisionis ap., a. d. 1353., amikor János mr. a lector.

E.: Dl. 87 283. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32/K/549). Hártya. Hi-
ányzó C iniciálé. Felső szélén az ABC betűk alsó fele látható. Vörös-zöld
sodraton függő, természetes színű, kerek pecsét. Hátlapon későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

493. 1353. júl. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) az egri kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki János
fia Demeter fia Péter, aradi cantor nevében, hogy az egri kápt. pecsétje alatt kiál-
lított, a Gumur m.-i Zubud birtok hj.-ról és iktatásáról szóló oklevél őrzőjének
hanyagsága folytán véletlenül részben elégett (littere ... per negligentiam conser-
vatoris in quadam sui parte inopinabili casu eveniente ignis exuscione diminute),
de annak másodpéldánya (aliud par) a kápt. sekrestyéjében (sacristia seu conser-
vatorium) lett a szokásoknak megfelelően elhelyezve és az oklevél bemutatása
most szükséges. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy a privilégium másod-
példányát keressék ki a sekrestyében és annak másolatát pecsétjük alatt átírva
adják ki Péter cantor jogai védelmére. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. B. Margarete
virg., a. d. 1353.

Á.: az 501. számú oklevélben.
K.: Z. II. 537–539. (402. szám) (az átíró oklevélben).

494. 1353. júl. 17.

A zágrábi egyház kápt.-ja az előtte 1353. júl. 17-én (a. d. 1353., f. IV.
prox. an. fe. B. Marie Magdalene) megjelent Ludbregh-i Péter fia Miklós mr.
kérésére átírja [I.] Lajos király (H) 1347. jún. 28-án kelt kettős, autentikus pe-
csétjével ellátott privilégiumát, melyben az uralkodó átírta I. Károly király 1326.
febr. 11-én kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. X. 54. szám) a Miklós mr. részére tett
birtokadományról.

E.: GYMSML. Soproni Lt. Niczky cs. lt. 4662 és 60. (Df. 209 163.) Hártya. N
iniciálé. Felső harmadában 2 sor nehezen olvasható, vízfoltos, szakadozott.
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Vörös sodraton függő pecsétje elveszett. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi összefoglaló.

495. 1353. júl. 17.

A Zubur-i Szt. Ypolitus vértanú-monostor konv.-je emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük Bors-i Chama lánya: Katalin nemes asszony és elmondta,
hogy Trynchinium-i Máté idejében, amikor Bors városa (civitas) a hatalmában
volt, az apja, Chama a Szt. Benedek-monostor Seulen földjéből egy 20 iugerum-
nyi v. kicsit nagyobb (viginti iugera vel paulo amplius) darabot hatalmaskodva
elfoglalt a monostor kárára, halála után pedig az Katalin kezébe került és még
ma is a kezében van. Az asszony azonban Isten félelmétől hajtva és felismerve,
hogy a birtok régtől fogva a Szt. Benedek-monostorhoz tartozik, valamint szülei
és maga lelki üdvéért a lehasított birtokrészben magának semmilyen jogot v.
uralmat fenn nem tartva, azt minden tartozékával és haszonvételével együtt visz-
szaadja a monostornak, ellentmondás nélkül. A konv. erről autentikus függőpe-
csétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. III. prox. p. fe. Transl. B. Benedicti
monachorum patris atque ducis, a. d. 1353. A.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40/4/10. (Df. 237 073.)
Hártya. N iniciálé. Hátlapján más középkori kézzel írott tárgymegjelölés:
Super terra Sewlen vocata prope Bars habita. Függőpecsétre utaló sodrat.

K.: Str. IV. 103. (73. szám).
Fk.: Str. IV. 224–225. oldalak közötti első tábla.

496. 1353. júl. 18.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük 1353.
júl. 18-án (f. V. prox. an. fe. B. Marie Magdalene, a. videlicet Nat. d. 1353.)
Ilsoucha-i Pál fia Miklós és ura, Torkw-i Rykolphus fia János fia András nevé-
ben tiltakozva elmondta, hogy nemrégiben (nuperime) Mykch volt bán fia
Lorand mr. a királyi emberrel és a kápt. tanúságtevőjével, valamint a vele perben
álló Poharus (dict.) Péter mr.-rel a Sarus m.-i Vyfolw ~ Wyfolw birtokra ment,
mely András birtokának szomszédságában fekszik és azt a Topul folyóig bejár-
ták. A hj. során Lorand mr. birtokainak igazi határain, illetve a birtokkal foglal-
kozó privilégiumok tartalmán túl, János fia András birtokából és erdejéből egy
nagy darabot a maga részére elfoglalt. Ezért András személyesen Lorand és
Poharus (dict.) Péter mr.-eket jogainak elfoglalásától – melyeket Lorand és Péter
mr.-ek okleveleiken túl megszerezni igyekeztek – eltiltotta a birtokon a felek
által odavitt két királyi ember és két kápt.-i tanúságtevő jelenlétében és a kápt.
előtt Pál fia Miklós eltiltja őket András nevében szemtől szemben. Miklós kije-
lentette, hogy ura, Lorand azon jogaival szemben, amelyeket [I.] Károly és [I.]
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Lajos királyok (H) oklevelei tartalmaznak, sem az oklevelekkel szemben nem
fog ellentmondani v. eltiltást tenni. D. die et a. prenotatis. [1353.]

E.: Dl. 64 670. (Péchy cs. lt. 26.) Papír, körülbelül fele vízfoltos, nehezen olvas-
ható. Hátlapján külzet (Recaptivatoria et prohibitoria pro Andree filio Io-
hannis de Thorku contra Lorandum filium Mykch bani et Petrum dictum Pa-
harus super indebita occupatione quarundem silvarum et terrarum eiusdem
per modo intrascripta facta.) R. szerint zárópecsét töredékeivel.

R.: Péchy 11. (44. szám).

497. 1353. júl. 18.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás
comes országbíró levelének megfelelően – miszerint küldjék ki tanúságtevőiket,
akiknek a jelenlétében Thorna-i János fia László v. Ida-i Pál fia János v. Rozgon
(E2.: Rozgun)-i László v. Weyche-i László fia András v. Mochola (E2.: Ma-
chala)-i Miklós v. Keer-i János fia: Pál (Poharus (dict.) Péter mr. részére kül-
dött), illetve Legenpataka-i Wza fia János v. Zengiurgh-i György fia János v.
Janula-i Márton fia Miklós v. Kendy-i Leukus fia Péter (Mykch néhai bán fia
Lorand mr. részére küldött) királyi emberek júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. S. Iohannis
Bapt.) kiszállnak a szomszédok és a felek v. procurator-aik jelenlétében arra a
vitás földrészre, amit Péter mester a Malchou nevű birtokához, Lorand mester
pedig a Lukua nevű birtokához tartozónak állított, és a Lorand mr. vagy procura-
tor-a által eredetiben bemutatott királyi privilégiumban foglalt határok mentén
bejárják a Lorand mr. nagyobb és főbb (maior et principalior) Wyfalw birtoka
határain belül fekvő Luka birtokot és ha azokat rendben lévőnek találják, akkor
mindkét félnek iktassák a maga részét, ha pedig a határjeleket egyértelműen nem
találják meg és a felek valamely földrész kapcsán vitáznának, akkor azt fogott
bírákkal becsüljék fel az ország szokásának megfelelően, majd minderről a kápt.
tegyen a királynak jelentést júl. 8-ra (ad 8. diem dict. oct.) – Rozgon-i László
mr.-rel és Janula-i Márton fia Miklóssal kiküldték tanúbizonyságul Sándor mr.
kanonokot (Poharus (dict.) Péter részére) és György mr. subnotarius-t (Lorand
mr. részére), akik a felek jelenlétében és akaratából júl. 1-jén először Wyfolu
birtokra szálltak ki, (mivel a királyi privilégiumban olvasható határok Wyfolu
falu mellett kezdődnek) és ott Wyfolu, Lukua és Malchou birtokok és a vitás
földrész szomszédai jelenlétében a Lorand által eredetiben bemutatott királyi
privilégiumban levő határokat járták be. Hj.: Rykolph mr. Weresalma nevű bir-
toka, a Lytynye folyó Tharcha folyóba ömlése, a Lytinye folyó a Kapw-nak hí-
vott helyig (locus), a Sarus-i ágostonos remeték földje, ezen folyó régi medre
annak új medréig, platan fa egy út mellett, Myhalhazatetey nevű hegyen két
földjel, e hegy oldala, völgy, erdőben két határjel, Thorbatheupataka folyó, e
folyó caput-ja, Jauor nevű hegy, fennsík – idáig a felek egyetértettek a határjá-
rásban. Itt Péter mr. azt mondta, hogy a jobb (dexter) felé lévő másik hegy Ja-
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uorheg (E2.: Jauorhege), arról a hegyről, amin Lorand át akarta vezetni őket, azt
mondta, hogy az a Chorgoheg (E2.: Chorgohege), nem pedig a Iauor és a királyi
privilégiumnak megfelelően a jobbra lévő hegyen kell átkelni. Lorand ezzel
szemben kijelentette, hogy az a hegy a Iauorheg, aminek az aljában ő a Torba-
thenpataka folyótól ő átkelt és a Topul folyóig kell leereszkedni a királyi privilé-
giumnak megfelelően. Ez után Lorand mr. egy rétig vezette őket, melyet Péter
mr. Rykolph fiaival: Lászlóval és Kelemennel együtt Chorgorethe-nek nevezett
és ott Ilsauicha-i Pál fia Miklós (Rykolphus fia János fia András nevében) azt
mondta, hogy a Ny felől egy forrástól a rét oldalában fekvő erdő Andrásé és a
feleket annak elfoglálásától eltiltotta. Innen Lorand mr. mutatása alapján a he-
gyen sok lejtőn, emelkedőn, völgyön és hegyeken, sűrű erdőkben többször Ny és
Ke felé haladva elértek egy nagy úthoz, amin átkelve az erdőben új (noviter) ir-
tásföldekhez jutottak a hegyen, fennsík, szántóföldek, Topul (E2.: Tapul) folyó.
A Lornad mr. mutatása alapján a sűrű erdőben elvégzett bejárás nem csak a vita-
tott földrészt, hanem a Topul folyó két partján fekvő Malthou és a Lukua teljes
birtokokat, valamint Rykolphus mr. és fiai Menartuagasa nevű falvát, továbbá
Kustharna nevű birtokuk erdeinek nagy részét magában foglalta. Poharus (dict.)
Péter mr. azért tiltakozott, mert Lorand mr. a bejárást nem a királyi oklevél sze-
rint végezte el, mivel annak megfelelően É felé kellett volna haladni, hanem
nagyrészben az ő Malthou birtoka határai között végezte és a Topul folyóba a
birtokának szántóföldjei között lépett. Lorand azt válaszolta, hogy nem mások
jogainak elfoglalása végett végzte el így a határjárást, hanem a privilégiumban
foglaltak mentén végezte el a Topul folyóig, mivel a határvonal folyóba való
belépése télen É-on volt, de most nyáron az Ke-re van (dictus introitus tempore
iemali factus fuisset tunc a plaga septemtrionali, moderno autem tempore estuali
a plaga orientali videretur extitisse). Ezután Péter mr. mutatása alapján visszatér-
tek a fennsíkra és a másik, jobbra (dextra) lévő hegyen É felé haladva elértek
annak végéig és azon a helyen, ahol a Jauoruzy folyó a Topul folyóba beömlik,
beléptek a Topul folyóba. Péter mr. mutatása alapján a vitatott föld Lorand mr.
másik, nem vitatott földjével együtt Malthou birtok határai között fekszik, de
Péter mr. kijelentette, hogy ő sem mások földrészének elfoglalása, hanem a kirá-
lyi privilégium szerint mutatta meg a határokat, de neki a Topul folyón túl Ke
felé nincs joghatósága, mert az a Topul folyótól Ny felé annak caput-jáig tart.
Lorand azt állította, hogy Péter mr. nem a privilégiumnak megfelelően, hanem a
saját birtokának határain belül vezette őket. Amikor júl. 4-én (4. die dict. oct.)
György mr. káptalani ember távollétében, de Sándor mr. egri kanonoktársuk je-
lenlétében a Lorand mr. által mutatott birtokokat és erődket fel akarták becsülni,
akkor Miklós királyi ember nem akart ezt megtenni, mivel a felek nem értettek
egyet a határokban és ő a becslést a a felek rendes bírájának meghagyása és ok-
levele alapján kész csak megtenni. A Topul folyó mellett Ny-ra, a Lukua birtok-
kal szemben földrészt az ország szokásának megfelelően szemmel 2 ekényire
becsülték. Innét távozott Márton fia Miklós. Rozgun-i László mr. királyi ember
és Sándor mr. káptalani tanúságtevő más fogott bírákkal együtt, a Lorand mr.
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által megmutatott erdőt annak sűrűsége miatt nem tudták megmérni, szemmel
pedig a birtokokkal és földekkel együtt 140 aratrumra vagy kicsivel kevesebbre
becsülték. A fentieket a káp. tanúságtevői is megerősítették. D. f. V. prox. an. fe.
B. Marie Magdalene, a. d. 1353.

E.: 1. ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy D-173. (99-5-1.) Hátlapján külzet
(Domino regi super reambulatione, revisione et estimatione cuiusdam parti-
cula terre litigiose inter possessiones Malthou et Lukua vocatas, ut dicitur,
habite et earundem possessionum ac aliarum terrarum per modum intra-
scriptum facta necnon aliis causis similiter intraspecificatis pro magistro
Lorando filio condam Mykch bani contra magistrum Petrum dictum
P[oh]arus.), későbbi kezekkel írott latin nyelvű tartalmi összefoglaló és
tárgymegjelölés, továbbá zárópecsét töredékes nyoma.
2. ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy D-174. (95-13-1.) Hátlapon külzet
(Domino regi pro Andrea filio Iohannis filii Rykolphy de Torkw contra Lo-
randum filium condam Mykch bani et Petrum dictum Paharus magistros
super causis intraspecificatis prohibitoria et aliud par litterarum memora-
tarum Petri et Lorandi magistrorum.) és kerek pecsét töredékei.

498. 1353. júl. 20.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Gorbownok-i (Körös m.) Belos fia Miklós fia János (akinek személyét
Péter fia László és Mykahel fia István Arukkuz-i nemesek, valamint Iwanc-i
Ayakas (dict.) Miklós fia László igazolták), másrészről Franchka-i Kalmerius fia
Mykahel mr. és fia: Miklós és előbbi elmondta, hogy Körös m.-i Wonysnicha
(alio nomine Morganowch) birtokát minden tartozékával és haszonvételével
együtt Mykahel-nek és fiának: Miklósnak, valamint örököseiknek adja örökös
birtoklásra, magának abban semmi jogot fenn nem tartva. A fenti birtokért cse-
rében Kalmerius fia Mykahel és fia: Miklós a Vasvár m.-i Egerwar birtokon őket
megillető részből (melyben sem fr.-eiknek, sem fiaiknak, sem más rokonaik
nincs joguk) Miklós fia Jánosnak és örököseinek adnak örökös birtoklásra 40
iugerum szántóföldet, egy puszta (deserta) szőlőt, mely Terye jobbágyuké (apud
iobagionem eorundem Terye nomine habitam) és egy három kaszavágónyi ka-
szálót (fenetum trium hominum falcature se ad tria falcastra per diem sufficiens),
továbbá egy telket (locus sessionis) Mykahel curia-ja mellett É-ról és egy fundus
seu curia-t Egerwar falu utcájában (in contrata seu ordine dicte ville Egerwar)
Ny-ra, melyben most Márton fia Pál jobbágyuk lakik. Miklós fia János és a hoz-
zá tartozók az Egerwar birtokhoz tartozó erdőt, mezőn lévő vizet (aqua
campestria) és legelőket szabadon használhatják, a Mikahel-nek, fiának és a
hozzájuk tartozóknak való károkozás nélkül. Miklós fia János Egerwar birtokon
most cserélt birtokrészét csak Mykahel-nek és Miklósnak adhatja v. zálogosít-
hatja el. Ha a felek bármelyike örökös nélkül hal meg, a cserélt birtokrész a má-
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sik, életben lévő félre száll. A kápt. az oklevél visszavitele után privilégium ki-
adását ígéri. D. in oct. fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1353.

Á.: az 515. számú oklevélben.

499. 1353. júl. 21. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Lukács sacerdos a budai kápt. megbízólevelével képvi-
selve Nogmortun-i Lőrinc fia Nykul-t Kamarun-i Péter kováccsal (faber) szem-
ben júl. 1-jétől (ab oct. fe. Nat. B. Iohannis) kezdve 20 napon keresztül megje-
lent a színe előtt, mivel a budai kápt. peráthelyező oklevele (littere transmissio-
nales) értelmében Kamarun m. alispánja és szb.-i a király jelenléte elé helyezték
a közöttük lévő birtokpert, de Péter kovács nem ment el és nem is küldött maga
helyett senkit, ezért az országbíró királyi bírságban (in iudicio regali) elmarasz-
talja, ha nem tudja magát kimenteni. D. Bude, 21. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: Dl. 4377. (MKA. NRA. 1698/73.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Nykul filio
Laurentii de Nogmortun contra Petrum fabrum de Kamarun iudicialia.) és
természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

500. 1353. júl. 22.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Erzsébet királynénak (H), hogy itt átírt,
1353. jan. 29-én kelt oklevelének (l. 446. szám) megfelelően a Mark birtok hatá-
rainak felállításáról, Marochuchk mr.-nek, Beregh-i c.-nek és királynéi lovász-
mr.-nek küldött levelét Miklós sacerdos-sal, a Szt. Anna (Mária anyja)-oltár
mr.-vel átadatták Marochouchk mr.-nek. Miklós sacerdos Benedek deákkal
(litteratus), királynéi udvari ifjúval (aule vestre iuvenis) együtt (akit a királyné
egy másik oklevelében küldött ki ennek a feladatnak az elvégzésére) a kápt.-ba
visszatérve a következőket jelentette: Marochuchk mr. a királyné levelét tiszte-
lettel fogadta és kiküldte a királyné, valamint László fia János és fia: Miklós bir-
tokai közötti határok megszemlélésére és felállítására famulus-ait: Zomlyoy
(dict.) Pált és Istvánt, akiket a királyné Beregh m.-i Thorpa ~ Torpa nevű birto-
kára officialis-ként állított az elmúlt évben és jelenleg is ugyanúgy szolgálnak.
Marochuchk mr. officialis-ai, Arath fia Pál, Jakab fia Péter és Mihály, a Beregh-i
vár Hechec-i nemes jobbágyai a birtokok szomszédainak összehívása után és
jelenlétükben azokat az alábbi írt határokkal elválasztották és Mark birtokot
minden tartozékával és haszonvételével együtt Warada-i László fia János
mr.-nek és fiának: Miklósnak, valamint örököseiknek hagyták örökös birtoklása.
A Mark birtokot a királyné Torpa nevű birtokától elválasztó határok, ahogyan a
kiküldöttek jelentették: Stypa folyónál Ke-re, Hegy birtok határai, liget,
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Sumuspataka folyó, két, wlgo gyurthyan fa között, újólag állított földjel;
Sumuspataka folyócska (minor fluvius), földjellel körülvett és kereszttel jelölt
tölgyfa, két tölgyfa négy kereszttel jelölve, tölgyfa alatt földjel, két kereszttel
jelölt tölgyfa, földjel, kereszttel jelölt tölgyfa, két kereszttel jelölt tölgyfa, egy-
mással szemben lévő és kereszttel jelölt két tölgyfa, Stypamazey rét felé egy fa
alatt földjel, Mark birtok határai belül fekvő mocsaras hely (locus paludosus). Itt
végződik Mark és a királyné Torpa birtokának közös határa, innen Mark Hece
birtokkal tart közös határt: Somuspataka folyó, kereszttel és földjellel jelölt
tölgyfa, kereszttel és földjellel jelölt tölgyfa, harmadik kereszttel és földjellel
jelölt tölgyfa, Hatarberegh nevű mocsaras hely (locus paludosus). Itt végződik
Hece és Mark birtokok határa, innentől Feyrche birtokkal tart határt, de a fennál-
ló vitás ügy miatt ezt még nem lehet bejárni. D. in die fe. S. Marie Magdalene, a.
supradicto. [1353.]

E.: Dl. 77 073. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/239.) Papír. Hátán külzet (Domine regine
pro magistro Iohanne filio Ladislai de Warada et Nicolao filio eiusdem su-
per facto statutionis et erectionis metarum possessionis eorundem Mark vo-
cate.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 539–540. (403. szám).

501. 1353. júl. 22.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük András
fia János, Péter mr., aradi cantor és kanonok famulus-a ura nevében és bemutatta
[I.] Lajos király júl. 17-én kelt (l. 493. szám) és itt átírt oklevelét, melynek ér-
telmében a kápt. kikereste a sekrestyében a saját, 1283-ban kelt (a. d. 1283.),
Zubud birtokról és hj.-ról szóló oklevelét, melyet a király parancsának megfele-
lően átírtak és az eredetit visszahelyezték a sekrestyébe. Erről a kápt. függőpe-
csétjével megerősített és chirographált oklevelet állít ki. Amikor László a pré-
post, János a lector, Sándor a cantor, János a custos, János a Borsod-i, Domon-
kos a Borsua-i, András a Zemplyn-i, Péter az Wngh-i, Miklós a Zabouch-i, má-
sik Miklós a Pankata-i főesp. D. in die fe. S. Marie Magdalene, a. prenotato.
[1353.] Amikor Lajos a király (W), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai ér-
sek, M[iklós] az egri püspök.

E.: Dl. 77 074. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/C/4.) Hártya. O iniciálé hiányzik. Alsó
szélén ABC betűk felső fele látható. Vörös-fehér sodrat kis darabkája.

K.: Z. II. 357–539. (402. szám) (az átírt királyi parancslevéllel együtt).
Eml.: Dl. 77 210 (Zichy cs. zsélyi lt. 217/C/14.)
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502. 1353. júl. 22.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Sulo
(dict.) András, Zerye fia András fia Miklós és Zekul (dict.) István fia: a gyer-
mekkorú (in puerili etate) Miklós, Tokay-i hospes-ek egyrészről, másrészről
Rezge-i Sándor fia Miklós nevében a várad-előhegyi (de promontorio Wara-
diensi) Szt. István első vértanú-egyház konv.-jének megbízólevelével Jakab fia
Miklós Keures-i nemes és elmondták, hogy amikor a hospes-ek [1349.] nov.
13-án (VI. f. prox. p. be. B. Martini conf., cuius tunc preterisset tertio annuali)
Tokajból indulva a közúton haladtak, gonosztevők elraboltak tőlük 3 vég Pop-
ring-i szövetet (tria stamina panni de Popring), 2 vég szürke szövetet, amit zefer-
nek mondanak (stamina grisex panni wlgariter zefer dicti), 4 takarót (quatuor
lodices) és 6 lovat. A rablással Sándor fia Miklóst és fr.-ét: István deákot (littera-
tus) gyanúsították. Az ügyet fogott bírák ítélkezésére bízták, akik úgy döntöttek,
hogy Miklósnak – mivel fr.-e elhunyt (defuncto predicto Stephano fratre suo) –
12-ed magával, nemes eskütársakkal esküvel kell tisztáznia magát a vádak alól.
Mivel ezt az esküt letették, ezért a Tokay-i hospes-ek őket mentesnek jelentik ki
a fenti vádak alól. D. in fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1353.

E.: Dl. 98 576. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. lt. 12/96.) Hártya, felső
szélén 3 helyen kisebb hiányokkal. Hátlapon mandorla alakú pecsét körvo-
nala.

K.: Károlyi I. 215–216. (139. szám); Doc. Trans. C. X. 225–226. (208. szám)
(román ford. is).

Fk.: Doc. Trans. C. X. 452. (16. tábla)

503. 1353. júl. 24.

A Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy András
Machou-i bán és többek között (inter ceteros suos comitatus) szerémi c. Ba-
kouch-i Tamás fia László által hozzájuk eljuttatott okleveles kérésére Boldyan-i
Gál báni emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Miklós karbeli presbitert, hogy a
Szerém m.-i Jakody és Bakouch birtokok felét, mely örökség címén illeti meg
Tamás fia Lászlót, visszavegye és iktattassa neki, azzal a joggal, amivel hozzá
tartozik. A kiküldöttek a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a következőket
jelentették: a báni ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében júl. 18-án (f. V.
prox. an. fe. B. Marie Magdalene) a birtokok szomszédainak és határosainak
(különösen: Bankouch birtok közvetlen szomszédai: fr. Iudocius (Gen.: Iudocii)
péterváradi (Waradinum Petri) apát celerarius-a v. procurator-a, Guma-i Miklós
fia Péter, uo. való István fia János, valamint Jakody birtok közvetlen szomszé-
dai: Laboday-i Barabás, Gergely, András, Voswar-i Durgon (dict.) Márk fia Já-
nos) összehívása után és jelenlétükben Tonk fiainak: Mátyásnak, Jakabnak,
Lászlónak és Tamásnak, valamint Tonk özvegyének László és Tamás anyjának)
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jelenlétében az ország szokásának megfelelően 3 napig a birtokokon maradva
Bankouch és Jakody birtokok Ny-i felét, melyről Tamás fia László azt állította,
hogy az övé, és melyről a szomszédok és határosok is azt állították, iktatták neki
azzal a joggal, amivel hozzá tartozik örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül.
Erről a kápt. függőpecséttel megerősített privilégiumot ad ki. D. f. IV. prox. p.
fe. B. Marie Magdalene prenotati, a. d. 1353.

Á.: Szerémi kápt., 1379. okt. 9. Dl. 33 599. (MKA. NRA. 1510/43.)

504. 1353. júl. 25.

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy felidézve Zykzow-i Imre fia
Péter mr. hűségét és szolgálatait, melyeket neki és az országnak a kedvező és
kedvezőtlen ügyekben a legnagyobb hűséggel teljesített, mivel abban a korban
van, hogy fiú utódot már nem tud nemzeni, nehogy a király iránt tanúsított hűsé-
ge és szolgálata viszonzatlanul maradjon, lányát: Annát, Bulch-i Domonkos fia
Simon udvari apród (parvulus) jegyesét birtokainak és tulajdonainak, bármilyen
címen is illetik meg őt, az ország szokása szerint örökösévé teszi, amennyiben
apjának nem születnek férfi örökösei, figyelembe véve Simon fr.-e: Zudar (Á. 2.:
Zudor) (dict.) Péter mr., Sarus-i c. szolgálatait is, amelyeket már gyermekkorától
kezdve az uralkodó mellett teljesített. Ha Imre fia Péternek fia v. fiai születnek,
akkor Anna velük egyenlő részben fog örökölni, mintha fiú lenne. D. Bude, in
fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 70 632. (Perényi cs. lt. III/8.). Hártya, N iniciáléja hiányzik. Előlapon
jobb oldalt, fenn: Nicolai woywode. Hátlapon, a rányomott pecsét által ere-
detileg takarva kancelláriai jegyzet (Relatio Nicolai woyuode dicti Konth.).

Á.: 1. I. Lajos király, 1361. nov. 10. Dl. 75 369. (Patay cs. lt. 14/14.)
2. I. Lajos király, 1364. dec. 15. Dl. 70 646. (Perényi cs. lt. 57.) (Eltérő név-
alak: Zudor.)

K.: AO. VI. 100–101. (62. szám); Tringli, Perényi 65. (84. szám). (Mindkettő E.
alapján.)

505. 1353. júl. 25.

A bácsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Beke
mr., Péter volt szerémi püspök fr.-e és bemutatta [I.] Károly király (H) két nyílt
oklevelét és azt kérte, hogy azokat írják át és pecsétjükkel erősítsék meg az utak
veszélyei miatt (propter discrimina viarum). A kápt. a kérésnek eleget téve átírja
[I.] Károly király 1341. okt. 13-án (l. Anjou-oklt. XXV. 727. szám) és 1342. jan.
10-én (l. Anjou-oklt. XXVI. 8. szám) kelt okleveleit, mivel azokat hiba nélkül va-
lóknak találta. D. in fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.
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E.: EPL. Acta radicalia T.19. (Df. 248 653.) Hártya. N iniciálé. Hátlapján más
középkori kézzel (Par littere donationis super Jakabfalwa et aliis intrascrip-
tis domino Petro episcopi Syrmiensis facte.), valamint későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tárgymegjelölések.

K.: Str. IV. 104–105. (74. szám).

506. 1353. júl. 25.

Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je em-
lékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrészről Scarus-i Miklós fia Miklós fia
Péter, másrészről Malah-i Potroh (dict.) Pál felesége: Erzsébet nemes asszony és
előbbi elmondta, hogy az őt most szorongató nehézségek elkerülése végett
Strasa birtokon lévő részét 30 ft.-ért elzálogosítja 12 évre Erzsébet asszonynak,
oly módon, hogy a 12 év letelte után ő v. fia v. fr.-e bármikor visszaválthatják,
az asszony pedig köteles visszaadni. A kiváltásig Erzsébetet a birtokban köteles
megvédelmezni fiával és fr.-ével szemben. D. in die fe. B. [Iaco]bi ap., a. d.
1353.

E.: Dl. 56 871. (Hanvay cs. lt. 61.). Papír, a jobb oldali hajtásvonalnál alul két és
felül egy sorban sérült. Hátlapján külzet (Pro Petro filio Nicolai filii Nicolai
de Scarus super cuiusdam possessionarie portionis obligatoria.), természe-
tes színű, kerek zárópecsét maradványai.

K.: AO. VI. 99–100. (61. szám).
R.: Abaffy–Dancs–Hamvay 104. (73. szám).

507. 1353. júl. 25. v. utána

A pozsonyi kápt. 1353-ban (a. d. 1353.) kelt oklevele szerint: Karcha-i
Miklós fia Péter személyesen megjelenve a kápt. előtt elmondta, hogy szántó-
földjéből 6 iugerum-ot János fiainak: Lászlónak és Jánosnak 14 széles bécsi dé-
nár pensa-ért elzálogosított, [1353.] júl. 25-től (a. fe. B. Iacobi ap.) 10 évre, azzal
a feltétellel, hogy annak letelte előtt nem válthatják vissza, azután 1 M. megfize-
tésével visszaválthatják az oklevélben foglalt határokkal, 4 pensa-t pedig elen-
ged.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1377. dec. 19. Dl. 68 616. (Bartal cs. lt. 11.)
Megj.: A Tá. 1839-es hiteles Má.-ban maradt fenn.

508. 1353. júl. 26.

[I.] Lajos király (H) 1353. júl. 26-án (2. die fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.)
kelt oklevele a liptói c. által elfoglalt Magyerfalu birtok Benedek fiai: Simon,
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Márk, Pál és István, Tamás fiai: János és Bedeu (Dl. 102 952: Bodou), András
fia Sándor, Lőrinc fia András, Pál fia András és Veres (dict.) Mihály részére va-
ló visszaadásáról.

Tá.: 1. Bebek Imre országbíró és liptói c., 1391. szept. 13. u. ŠA. v Bytči
(Biccse). Liptó m. lt. Közgyűlési iratok. Oklevelek. REGISTRUM 7. (Df.
266 606.)
2. Bebek Imre országbíró és liptói c., 1391. szept. 13. u. (Dl. 102 952.
(Batthány lt. Illésházy cs. lt. 25/2/2. (18. sz.-i Má., 8r.–v.)

K.: MTT. 4 (1857.) 16.; TT. 2 (1902.) 31.; Lip. reg. 33.
R.: TT. 4 (1904.) 264. (282. szám).

509. 1353. júl. 26.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük András,
a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátjának, Sefredus fr.-nek a famulus-a
és ura nevében tiltakozva elmondta, hogy ura Vrs birtokon egy sessio-t szántó-
földekkel együtt egy Albert nevű budai polgárnak éves bér fejében (ad annulaes
pensiones) átadott, de Albert a szokásos bért megtagadta és az apát tudta és be-
leegyezése nélkül a sessio-t el akarja adni. Ezért András ura nevében Albertet a
sessio, annak része, illetve a szántóföldek eladásától és elidegenítésétől és min-
denki mást annak megvételétől és zálogként való elfoglalásától eltilt. D. 2. die
fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40/4/8 (Df. 237 071.) Pa-
pír. Hátlapon külzet (Pro religioso viro, fratre Sefredo abbate sancti Bene-
dicti de iuxta Gron contra Albertum super facto possessione portionis in Vrs
habite prohibitoria.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat és
mandorla alakú zárópecsét töredéke.

K.: Str. IV. 105. (75. szám).
R.: Bakács, Pest megye 199. (683. szám); Pest m. 62. (325. szám).

510. 1353. júl. 26.

A Clusmustra-i Szűz Mária-monostor konv.-je jelenti István erdélyi
alvajdának, hogy itt átírt, júl. 15-én kelt oklevelének (l. 491. szám) megfelelően
István fia András c. vajdai emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, László fr. sacer-
dos-t, akik a konv.-hez visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették:
Nogfolu és Deche birtokok szomszédainak és határosainak jelenlétében Tamás
és Miklós mr.-ek, Baluanus-i várnagyok a Nogfalu és Deche birtokokhoz tartozó
földrészeket, melyeket az ő idejükben (tempore ipsorum) foglaltak el, visszaad-
ják. A Nogfolu-hoz tartozó birtokrész határai: H[u]ziubyk nevű erdő, hegy, régi
határjel, scilfa fa, kerkus fa, másik kerkus fa, folyó, hegy. Deche birtokhoz tarto-
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zó részbirtok határai: Baluanus vár (castrum) felől: Malumfolw birtok [?], Ka-
pus, Beerch nevű kis hegy, Darochpatak folyó caput-ja, a folyó mentén sík föld
(plana terra) Deche felé, hegy, Beerch nevű másik hegy. D. VI. f. prox. p. fe. B.
Iacobi ap., a. d. supradicto. [1353.] Egy Scepfaa nevű másik földrészt nem akar-
tak visszaadni, azt ugyan megerősítették, hogy az a nemesek földje, de mivel azt
hivatali elődeik (alii antecessores) foglalták el, nekik azt nem kell visszaadni.

E.: Dl. 62 705. (Bethlen cs. Betleni lt. 34.) Papír, kisebb hiányokkal. Hátlapján
külzet (Magnifico viro et honesto, Stephano vicewoyuode Transilvano, pro
nobilibus viris magistris Andrea et Iohanne super resignatione [?] particule
terre seu possessionis ipsorum videlicet Nogfolu et Deche erectione meta-
rum memorialis.) és természetes színű, kerek zárópecsét maradványai.

K.: F. IX/2. 295-297. (142. szám); Doc. Trans. C. X. 241–242. (231. szám) (dec.
7-i dátummal) (román ford is.) (mindkettő 18. sz.-i Má.-ból, hibákkal és ki-
hagyásokkal).

R.: Şincai I. 489–490. (román); Erdélyi Okm. III. 268. (723. szám).

511. 1353. júl. 27.

[I.] Lajos király emlékezetül adja, hogy megfontolva Jakch mr., udvari
lovag (miles) szolgálatait, melyeket az a saját és a királyság kedvező és kedve-
zőtlen ügyeiben neki teljesített, részére a következő kegyet biztosítja: az ő és fiai
(György, István, László és András) kezében lévő Zonuk m.-i Kusal birtokon
szerdánként (f. IV.) hetivásárt tarthassanak. A kereskedőknek és vásározóknak
pedig ott szabad kereskedést és szabad oda-, valamint elmenetelt biztosít. Elren-
deli, hogy ezt piacokon és nyilvános helyeken hirdessék ki. D. Bude, sabb. prox.
p. fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

Á.: I. Lajos király, 1364. júl. 14. AL. Erdélyi Múzeum Egyesület egykori lt.
Wesselényi cs. görcsöni lt. Oklevelek 23. és 18. (Df. 254 797.)

R.: AMP 5 (1981.) 346. (34. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 268. (724. szám).
K.: Doc. Trans. C. X 226–227. (209. szám) (román ford. is).

512. 1353. júl. 27.

Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je em-
lékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrészről Scarus-i Miklós fia Miklós fia
László, másrészről Malah-i Potroh (dict) Pál felesége: Erzsébet nemes asszony
és előbbi elmondta, hogy az őt most szorongató nehézségek elkerülése végett
Strasa birtokon lévő részét minden tartozékával és haszonvételével együtt 5 kas-
sai M.-ért elzálogosítja 5 évre Erzsébet asszonynak, oly módon, hogy 6 [!] év
letelte után ő v. apja v. fr.-e bármikor visszaválthatják, az asszony pedig tartozik
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visszaadni. A kiváltásig Erzsébetet atyjával és fr.-ével szemben a birtokban köte-
les megvédelmezni. D. in die fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 11/1/16. (Df. 263 323.) Papír. Hátlapja
nem szerepel a MNL. OL. gyűjteményében.

513. 1353. júl. 28.

A veszprémi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy általá-
nos (idézésekre, vizsgálatokra, eltiltásokra, birtokbejárásokra és minden más, az
ország szokásának megfelelő jogi cselekményekre vonatkozó), Péter fr., Bel ~
Beel-i apát és konv.-je részére kiállított oklevelének megfelelően az abban fog-
lalt királyi emberek közül Peech-i Wgrinus fia Jakabbal kiküldték tanúságtevő-
jüket: Bertalan karbeli presbitert, akik visszatérve egybenhagzóan a következő-
ket jelentették: júl. 25-én (in fe. S. Iacobi ap.) kiszálltak a Beel-i Szt. Móric-mo-
nostor Kayar, valamint a Sambuk-i prépost Zeredahel és Patka nevű birtokait
elválasztó határokra, ahol azt találták, hogy a határok közül néhány csalárd mó-
don le van rombolva és a lefolytatott vizsgálat szerint a rombolást Patka falu la-
kosai (homines) követték el. A királyi ember Zeredahel és Patka falvak lakosait
Kayar birtok hasznainak és haszonvételeinek élvezetétől eltiltotta, a kápt. embe-
rének tanúskodása mellett. D. domin. die p. fe. B. Iacobi ap. predicti, a. d. 1353.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 417 és 49 H (Df. 207 409.). Papír, hátlapján kül-
zet (Domino regi, pro religioso viro, domino abbate de Bel et suo conventu
super facto destructionis metarum et ab usu fructuum et utilitate cuiusdam
possessionis eiusdem domini abbati Kayar vocate prohibitoria.), későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés, valamint természetes színű, kerek
zárópecsét töredékei.

514. 1353. júl. 29.

Pál mr., trencséni alispán és várnagy, valamint a m. szb.-i emlékezetül
adják, hogy Dulou (~ hátlapon: Dalou)-i János Dulou birtokon lévő részét Kem-
niche-i Mihály fia Jánosnak előttük el akarta zálogosítani, de Thor (dict.) Péter
fia Jakab eltiltotta, azt állítva, hogy az a bozótos (rubeta), amelyik a 10 iugerum
föld között van (inter illa decem iugera), az övé, fr.-e: Fülöp adta neki és azt nem
engedte kiirtani. Fülöp személyesen elmondta, hogy ő nem bozótost, hanem
szántóföldet adott. A felek vállalták, hogy a nádor oklevelét bemutatják az ügy-
ben júl. 1-jén (f. II. prox. p. fe. B. Iohannis Bapt.). Ekkor Dulou-i János megje-
lent a színük előtt és bemutatta a nádor oklevelét, mely szerint János 10 iugerum
földet és nem bozótost bír. Péter fia Jakab azonban nem ment el és nem is kül-
dött maga helyett senkit, ezért őt 6 M. bírságban elmarasztalják. D. in die [toll-
ban maradt: Depositionis] B. Ladizlai regis et conf., a. d. 1353.
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E.: Dl. 72 827. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 12.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
Iohanne de Dalou contra Iacobum filium Petri dicti Thor iudicialis.), egy
természetes színű zárópecsét és további két zárópecsétre utaló vágások.

515. 1353. júl. 30.

A csázmai káp. az előtte 1353. júl. 30-án (a. d. 1353., f. III. prox. an. oct.
fe. S. Iacobi ap.) megjelent Gorbownok-i Belos fia Miklós fia Jakab és Calme-
rius fia Mykhael mr. uo. való nemes (képviselve fiát: Miklóst is) kérésére privi-
légiumában átírja a vasvári káp. júl. 20-án (l. 498. szám) kelt nyílt oklevelét bi-
zonyos, abban megnevezett birtokrészeik cseréjéről.

E.: Dl. 4376. (MKA. NRA. 726/12.) Hártya, vízfoltos, több helyen nehezen ol-
vasható. N iniciálé. Kék-vörös sodraton függő pecsétje elveszett. Hátlapon
későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: Csázmai kápt., 1771. febr. 7. (ue. szám alatt).

516. 1353. júl. 31. Tapolca

Baso, Mychk bán fia István mr. zalai alispánja és a négy szb. emlékezetül
adja, hogy megjelent előttük egyrészről Gurk fia András özvegye, János lánya:
Margit asszony, Julna nevű lányával és vejével: Gera fia Benedekkel, másrészről
pedig Miklós mr., Miklós egri püspök asztalnoka (dapifer), mindenki a maga
képviseletében (propriis eorum in personis) és az asszonyok elmondták, hogy a
Turek birtokból őket az ország szokásának megfelelően megillető hitbért, árvá-
kat megillető részt (res suas per orphanales) és leánynegyedet Miklós mr.-nek és
rajta keresztül örököseinek hagyják, mert Miklós mr. nekik szükségükben bizo-
nyos mennyiségű pénzt adott (pro quoddam pecuniario pretio in suis necessitati-
bus ab eodem magistro Nicolao in promptis denariis recepto). D. in Tapolcha, f.
IV. prox. an. fe. ad Vincula S. Petri, a. d. 1353.

E.: Dl. 91 450. (Festetics cs. lt. ZALA 26 M.) Hátlapján három pecsét körvona-
lai.

K.: Zala I. 539. (341. szám).

517. 1353. aug. 1.

A Scepus-i Sz. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Ziunye-i [R. alapján: Tót Péter] és bemutatta függőpecsétjük alatt kiállí-
tott, 1327. júl. 27-én kelt oklevelüket (l. Anjou-oklt. XI. 382. szám) és azt kérte,
hogy azt írják át és pecsétjükkel erősítsék meg. A káp. a kérésnek eleget téve a
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bemutatott oklevelet függőpecsétjükkel ellátott oklevelébeb szóról-szóra átírja.
D. in oct. fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

E.: ŠA. v Poprade (Poprád). Eperjes város lt. Középkori gyűjt. 29. (Df.
228 468.) Hártya. Függőpecsétre utaló sodrat látszik. Hátlapján az átírt ok-
levél későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglalója.

R.: Iványi, Eperjes 27. (59. szám).
Megj.: A MNL. OL. adatbázisában lévő fényképmásolat jobb felső része olvas-

hatatlan, az ott lévő adatok R. alapján pótólva.

518. 1353. aug. 1. Arló

Rechk-i Miklós mr., Chyko mr. Borsod m.-i c. alispánja és a négy szb.
emlékezetül adja, hogy Ozd-i Ditric fia Lászlónak esküdt kellett tennie Miklós
fia Istvánnal, Mihály fia Miklós famulus-ával szemben fogott bírák rendelkezése
és a m. hatóságának döntése szerint harmadmagával, miszerint Istvántól nem
vett el hatalmaskodva bizonyos javakat. Az eskütétel időpontjában Miklós fia
István megjelent, Ditric fia László azonban nem jelent meg, az esküdt sem tette
le, pedig István várt rá a m. hatósága előtt. D. in villa Arlow, f. V. prox. p. fe. B.
Iacobi ap., a. d. 1353.

E.: —. Fk.: Dl. 96 339. (Vay cs. berkesz lt. 332.)
R.: Vay berkeszi 439. (146. szám).

519. 1353. aug. 2.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás c.,
országbíró bírói döntését tartalmazó oklevelében foglalt kérésének megfelelően
Péter fia Pál (a Bozouk-i prépost részére küldött) királyi emberrel kiküldték ta-
núságtevőiket: Péter mr. cantor-t és Kozma mr. kanonokokat az országbíró okle-
velében foglaltak elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan a következőket
jelentették: jóllehet a másik fél, a Pylis-i apát nem vezetett oda egyetlen királyi
embert sem, júl. 28-án (4. die fe. B. Iacobi ap.) kiszálltak a Bozouk-i prépost és a
Pylis-i apát között vitatott, a két Morouch birtok között elhelyezkedő földrészre,
és azt az összehívott szomszédok és határosok, valamint a személyesen megje-
lent Bozouk-i prépost és a Pylis-i apát procurator-a jelenlétében szemmel meg-
becsülve annak mennyiségét, minőségét és hasznosságát azt más fogott bírákkal
együtt 2 aratrum-ra, azaz az ország szokásának megfelelően 6 M.-ra becsülték.
D. 6 die premisse possessionarie estimationis, a. d. 1353.

E.: Dl. 39 192. (Regnicolaris lt.-ból. Archivum palatinale. Ismeretlen állag 25.)
Papír. Hátlapon külzet (Domino regi, pro domino preposito de Bozouk cont-
ra abbatem de Pylis super estimatione particule terre litigiose quarto die
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festi beati Iacobi apostoli facta et ad octavas eiusdem festi beati Iacobi
apostoli ad iudicem.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét töre-
déke.

520. 1353. aug. 3.

Az egri kápt. 1353. aug. 3-án (a. d. 1353., sabb. prox. p. oct. fe. B. Iacobi
ap.) kelt oklevele szerint Osdyan-i Márton fia András fia Domonkos a saját és
rokonai: Bangus fia Miklós és ue. Márton fia Peteu nevében, valamint Osdyan-i
Károly fia Bogus fia Miklós mr. rokonaival (consanguinei): Márton fia Peteu-val
és Miklós fia Miklóssal tiltakozott, hogy Veres-i Kuer (dict.) Miklós fia János
fia György és mások Mortunlehetaya földet és más birtokaikat elfoglalták.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1360. máj. 12. Dl. 1553. (MKA. NRA. 737/30.)
Megj.: A kápt. 1353. dec. 17-én kelt oklevele (l. 782. szám) ugyanezzel a tarta-

lommal őrződött meg a tartalmilag átíró oklevélben.

521. 1353. aug. 3.

A fehérvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a veszprémi kápt.
érdekében kiadott általános (vizsgálatokra, birtokvisszavételekre, idézésésekre
és más jogi cselekményekre vonatkozó) oklevelének megfelelően az abban meg-
nevezett egyik királyi emberrel, Chatar fia Jánossal kiküldték tanúságtevőjüket:
János mr. karpapot, akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a következőket
jelentették: aug. 2-án (f. VI. prox. p. fe. B. Iacobi) kiszálltak azokba a falvakba,
ahol el lehetett végezni a vizsgálatot és ott a nemesektől és más rendű emberek-
től tudakozódva megtudták, hogy Ratolt nb. (de genere) Lőrinc fiai: László és
János mr.-ek négy év óta (in quattuor annorum spaciis transactis) nem engedik,
hogy a veszprémi kápt. Vigand nevű birtokának szántóföldjeit szántsák azok az
emberek, akiknek a kápt. kepe fejében művelésre ki szokta adni, és ezért a tiltá-
sért (per quam prohibitionem) a kápt.-nak minden évben (anno quolibet) 100
kepe kára keletkezett. D. in sabb. prox. p. oct. fe. B. Iacobi ap. prenotati, a. d.
1353. Továbbá az egyház birtokán sok gyümölcsfát is kivágattak. D. ut supra.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt., Veszprémi Székeskápt. mlt., Oklevelek,
VIGÁNT 6. (Df. 200 922.) Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro capi-
tulo Vesprimiensi contra magistros Iohannem et Ladislaum filios Laurentii
de genere Ratolt inquisitoria.), más középkori kézzel írott, latin nyelvű tar-
talmi összefoglaló (Quod ex terris Vigand capei [...] non permisisset.), va-
lamint mandorla alakú zárópecsét nyoma.

R.: Veszp. Reg. 182. (454. szám).
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522. 1353. aug. 3.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy meg-
jelent előttük György, a [....] Szt. Király-egyház (Zala m.) sacerdos-a és [Re]n-
dus ~ Rendes-i András fia Miklós, Abraam-i (Zala m.) Pál fia Mihály, [....] fiai:
István és Miklós, [Ren]des-i Dénes fia János, valamint Abraam-i Gergely fia
Péter sacerdos, Jakab fia Mihály és Omodeus fia Pál nevében bemutatta István,
Sclauonia, Ho. és Da hercegének 1351. júl. 21-én kelt nyílt oklevelét és azt kér-
te, hogy a konv. írja át és pecsétjével erősítse meg. A konv. a kérésnek eleget
téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja pecsétjével megerősített, nyílt ok-
levelében. D. sabb. prox. p. oct. fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 91 451. (Festetics cs. lt. ZALA 26/I.) Hártya, felső szélén négy helyen
sérült, 1-5 sorban 1-2 szavas hiányokat okozva. Hátlapján rányomott pecsét
körvonala.

R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29 (1998). 8. (234. szám).

523. 1353. aug. 3.

Ábrahám fia László Hungh m. alispánja és a négy szb. emlékezetül adja,
hogy Vaynatina-i Lőrinc fia László hetedmagával, magához hasonlóan nemes
eskütársakkal tartozott esküt tenni Nogmichael (hátlap: Nogmihal)-i András fia
Imrével szemben, miszerint júl. 22-én, hétfőn (hoc a., f. II. sc. in fe. B. Marie
Magdalene) a tolvajt (furem) 3 M. értékű három lábasjószággal (cum tribus pe-
cudibus) Vaynatina nevű falujában nem fogatta el és nem záratta be az állatokkal
együtt. Mivel az esküt letette, ezért a fentiekben őt a m. mentesnek jelenti ki. D.
sabb. prox. an. fe. Sixti pape, a. d. 1353.

E.: Dl. 85 302. (Sztáray cs. 88.) Papír. Hátlapon külzet (Expeditorie pro
Ladislao filio Laurentii contra Emericum filium Andree de Nogmihal super
iuramentum pro tribus pecudibus.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartal-
mi összefoglaló és három, természetes színű viaszba nyomott zárópecsét tö-
redékei.

K.: Sztáray I. 237. (135. szám).

524. 1353. aug. 6. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja a Posaga-i Szt. Péter egy-
ház-kápt.-jának tudtára adja, hogy jelentette neki Pál fia János urai: Pukur-i Pál
mr. és [fia:] Miklós nevében, hogy Lőrinc fia Péter fia János serviens-ével:
Dethmarus-sal és [officialis-ával: Jakab fia] Miklóssal az Ozywagh-ban fekvő
két falvukat: Chulascygethe-t és Wythow, mely őket egyrészről vásárlás címén
illetik meg, másrészről Péter mr. [halála után] Pál mr.-re háramlottak, hatalmas-
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kodva elfoglalta, Pál mr. Pukur nevű falvából 20 ökröt és [..] lovat elragadott, a
Pukur-i jobbágyok gabonáját learattatta. Ezért a bán felkéri a kápt.-t, hogy küldje
ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében [...] László fia Bertalan v. István fia Kun
(dict.) János v. Voyhna fia Iwan báni ember kiszáll a két elfoglalt faluba, azokat
visszaveszi, nemkülönben az [ökröket, lovakat] és gabonát és iktatja Pál mr.-nek
és fiának: Miklósnak, azzal a joggal, amivel hozzájuk tartozik, az esetleges el-
lentmondókat pedig megidézi a bán jelenléte elé és minderről a kápt. a bánnak
tegyen jelentést. D. Zag[rabie, f. III.] prox. p. oct. fe. B. Iacobi ap., a. d. 1353.

Á.: a 612. számú oklevélben.
R.: Halász, É., Szlavón 126. (195. szám); Halász É., Slavonskih banova 65.

(I.7.2. szám).
Megj.: Az átíró oklevél szakadt, ez minden sorban 2-3 szavas hiányt okoz.

525. 1353. aug. 6.

Iseph mr. Soliunus-i várnagy és Arad m. c.-e és a négy szb. emlékezetül
adja, hogy Fenekezev (dict.) István K[as]a falu feletti Macra hegyen lévő szőle-
jét, amelyet Thech-i Thegzes (dict.) Pállal szemben vesztett el és mely így a c.
kezéhez háramlott (in nostram iurisdictionem devoluta), mivel Kasa-i Péter fia
György, a szőlő szomszédja nem volt hajlandó kiváltani, ezért azt eladják Kasa-i
István fia Gergelynek 5 M. dénárért örökös birtoklásra. D. f. III. prox. p. fe. ad
Vincula B. Petri ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 91 452. (Festetics cs. lt. ARAD 18.). Papír. Felső szélén és bal oldali haj-
tásvonalban kisebb szakadások. A hiányok [ ] között szerepelnek. Hátlapján
három természetes színű pecsét töredékei.

526. 1353. aug. 7.

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük
személyesen egyrészről Tamás fia Bakou és Petouch fia Tamás (képviselve
fr.-ét: Mihályt is) Kurali-i nemesek, másrészről Bechey-i Imre fia Wezzeus ~
Vezzeus mr. nevében megbízólevéllel (littere procuratorie et credentialie) famu-
lusa-i: Farkas fia Tamás és András fia János, Nyr-i nemesek és előbbiek elmond-
ták, hogy a Saar folyón túl, Bars m.-ben, Ny-ról Lukács és Bolugh (dict.) István,
Ke-ről Vitius fia Máté Zellru (?) birtoka, és Wezzeus mr. Nyr birtokának szom-
szédságában fekvő, Kurali nevű birtokukat minden tartozékával és haszonvéte-
lével együtt Vezzeus mr.-nek és örököseinek adták örökös birtoklásra. Cserében
Tamás és János procurator-i meghatalmazásukkal Wezzeus mr. Esztergom m.-i
Kurali nevű birtokát minden tartozékával és haszonvételével együtt Bakou-nak,
Tamásnak és Mihálynak és örököseiknek adták örökös birtoklásra. A birtokra
vonatkozó minden nyílt és privilegiális oklevelet Bakou és Tamás kezéhez átad-
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tak a kápt. színe előtt. Kijelentették, hogy Bakou és Tamás Wezzeus mr.-t a bir-
tokot megszerezni akarókkal szemben saját költségükön és fáradságukon tartoz-
nak megvédelmezni. Erről a kápt. a feleknek függőpecsétjével megerősített és
intercidált oklevelet ad. D. f. IV. prox. an. fe. S. Laurentii mart., a. d. 1353.
Amikor János a lector.

E.: Dl. 87 284. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32/C/126.) Hártya, C
iniciálé. Felső felén az ABC betűk alsó fele látható. Hátlapján más középko-
ri kéztől származó tárgymegjelölés (Super Kyraly in comitatu Borsiensi.),
valamint későbbi kéztől származó, latin nyelvű tartalmi összefoglaló. Vö-
rös-zöld sodraton függő, természetes színű kerek pecsét.

527. 1353. aug. 7.

A pécsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Cornutus
Baudonus fr., a jeruzsálemi (Ierosolimitani) Szt. János-keresztes rend perjelének
officialis-a bemutatta előttük az uralkodó általános (idézésekre, vizsgálatokra,
eltiltásokra, kezükben lévő birtokok hj.-ára és más egyebekre vonatkozó), egy
évig érvényes, a keresztesek érdekében kiadott, nagypecsétjével megerősített
nyílt oklevelét és annak megfelelően az abban megnevezett Zabow-i Márton fia
Péter királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Tamás prebendarius presbi-
ter-t és a Szt. Demeter vértanú-oltár mr.-ét, akik a kápt.-ba visszatérve egybe-
hangzóan a következőket jelentették: aug. 4-én (die domin. prox. an. fe. B. Sixti
pape) a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében Zenthlazlou-i Do-
monkos fia Miklóst Zenthlazlou birtokon a keresztesek Wduarhel (hátlap: ~
Vduarhel) birtokának és annak tartozékainak elfoglalásától és hasznaik szedésé-
től eltiltotta. D. f. IV. prox. an. fe. B. Laurentii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 106 125. (Intézmények irataiból. Székesfehérvári keresztesek konv.
3/1/11.) Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro magistro Cruciferorum
Sancti Iohannis contra Nicolaum filium Demetrii de Zenthlazlou super pro-
hibitione terris arabilibus et aliis iuribus possessionis Vduarhel facta res-
criptionales.), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala.

K.: F. IX/2. 266–267. (131. szám).

528. 1353. aug. 8. Buda

[Miklós] nádor és a kunok bírája a [Jazou-i Keresztelő Szt. János-]konv.
tudtára adja, hogy amikor 1351. júl. 18-án (f. II. prox. an. fe. B. Iacobi ap., in a.
d. 1351.) Patak városa (civitas) mellett közgyűlést (congregatio generalis) tartott
Zemlyen és Vngh m.-k nemesei összességének (universitati nobilium) Tyba-i
András fia Lőrinc fia László elmondta (ahogyan az a nádor közgyűlésen kiadott
oklevelében olvasható), hogy Lezna-i Lőrincnek malma van a Laborch ~ La-
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barch folyón, a Vysk és Ztankoch ~ Ztankouch birtokok közötti közös helyen
(locus communis) és a malom gátját (clausura) a Vysk felőli oldalra építette, a
gát pedig az ő Vysk birtokát pusztítja a folyamatos áradások miatt (per continuas
inundationes aquarum pluries amissa et desolata extitisset), és szeretné megtudni
mi okon épített ott malmot Lőrinc. Ha erre megfelelő oka volt, a malom birtoká-
ban őt meg fogja erősíteni, ellenkező esetben, mivel azt a közös birtokban lévő
helyen építette, abban részt akar kapni. Lőrinc személyesen azt válaszolta, hogy
fr. patruelis-eivel: Chemernye-i Márk fia János fia Miklóssal és Naualad-i Nata
fia Gergellyel osztatlanul birtokol és mivel ők éppen a királyi hadjáratban vol-
tak, a nádor úgy határozott, hogy Lőrinc tartozik előtte megjelenni Budán,
[1351.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf., hic Bude) Miklóssal, Gergellyel
és más, vele osztatlanul birtokló rokonaival együtt. A tárgyalást többször elha-
lasztották, végül máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart., a. in presenti) került.
Ekkor megjelent a nádor előtt Korchua-i Lukács (Lőrinc fia László nevében a
Lelez-i konv. megbízólevelével), valamint Zbugya-i Péter fia Pál (Lezna-i Lő-
rinc nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével) és utóbbi elmondta, hogy Lőrinc
az ügyre vonatkozó okleveleit kész bemutatni a nádor által neki kijelölendő kö-
vetkező alkalommal, amire a nádor aug. 1-jét (in oct. fe. B. Iacobi ap.) jelölte
meg. Ekkor a nádor előtt megjelent Lőrinc fia László személyesen és Lezna-i
Lőrinc helyett Leztemer-i Albert fia Máté a Lelez-i konv. megbízólevelével és
Máté bemutatta Merse és Péter alispánok és a négy zempléni szb. 1339. ápr.
5-én kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 159. szám), de a nádor és bírótársai azt
ebben az ügyben nem látták bizonyító erejűnek. Máté ez után Lőrincnek a
Labarch folyón levő malmáról azt mondta, hogy az Lőrinc Ztankoch nevű birto-
kán, annak határain belül fekszik, a gátja (clausura) László Vysk birtoka felől
van, de az nem okoz neki kárt. A Ztankouch és Vysk birtokok között határként
szolgáló Labarch folyón van egy másik malomhely is, ahol malmot lehet építeni
és ha oda László malmot épít, akkor annak gátját elhelyezheti Ztankoch birtok
felé és Lőrinc nem fogja Lászlót eltiltani a malomgát odahelyezésétől. Lőrinc fia
László viszont azt állította, hogy a malom miatt földjeit és haszonvételeit (terras
usuales et feneta ac alias suas utilitates) elveszette (amiserit) és sok kárt kell el-
viselnie. A felek az ügyben alávetették magukat a m.-i nemesek ítéletének (ad
communem inquisitionem vicinorum et commetaneorum comprivincialium no-
bilium sponte submiserunt). Ehhez pedig szükséges a nádori ember és hiteles-
helyi tanúságtevő kiküldése, ezért a nádor felkéri a konv.-et, hogy küldje ki ta-
núságtevőjét, akinek a jelenlétében Korchua-i Deseu v. uo. való Lukács v. Lő-
rinc fia János v. Nemety-i Miklós fia András (László részére küldött), illetve
Synka fia Polyan v. Ida-i Omodeus fia András v. ue. Omodeus fia János v. Hu-
zyumezeu-i Zeuke (dict.) Miklós v. uo. való Barnabás (Lőrinc részére küldött)
királyi emberek szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) kiszállnak Vysk birtokra
és a malomhoz, valamint annak gátjához és a szomszédok és határosok összehí-
vása után a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében megnézik, hogy a ma-
lom és a gátja Vysk birtokban tesz-e kárt v. sem. Lezna-i Lőrinc tud-e mutatni
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olyan helyet a Laborch folyónál őket közösen megillető helyen, ahol károkozás
nélkül lehet a malmot és annak gátját felépíteni; megkérdezik a szomszédokat,
határosokat és m.-belieket, hogy a malom okoz-e kárt v. fog-e okozni a jövőben;
a Laborch folyónál lévő, a feleket közösen megillető helyen lehet-e másik mal-
mot úgy felépíteni, hogy ne okozzon kárt; majd erről okt. 6-ra (ad oct. fe. B.
Michaelis arch.) a nádornak tegyenek jelentést. D. Bude, 8. die termini prenotati,
a. d. 1353.

E.: Dl. 85 303. (Sztáray cs. lt. 89.) Papír, szakadt, restaurált. Hátlapján külzet
(Religiosis viris, conventui ecclesie de Jazou pro Ladislao [K.: filio] Lau-
rentii filii Andree de Tyba contra Laurentium de Lezna super facto cuiusdam
molendini in fluvio Laborch inter possessiones Vysk et Ztankoch habito si-
tuati super communi inquisitione in octavis festi Nativitatis Virginis gloriose
fienda et ad octavas festi beati Mychaelis archangeli ad iudicem.), természe-
tes színű, kerek zárópecsét, valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tar-
talmi kivonat.

K.: Sztáray I. 238–241. (136. szám).

529. 1353. aug. 8. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelent bírói színe előtt Arukuz [~ hátlap: Arukkuz]-i
Ellős (Elleius) fia Miklós mr. fia: János mr. nevében a vasvári kápt. megbízóle-
velével Pál fia Mihály, az országbíró korábbi oklevelének megfelelően aug.
1-jén (in oct. fe. B. Iacobi ap.) Marcell fia [Miklós] fiaival: Péterrel és Marcellal
szemben és elmondta, hogy Péter és Marcell [1349.] nov. 17-én (f. III. prox. p.
fe. B. Martini conf., cuius prox. 4. adveniret revolutio annualis) János mr. 40
ménesbeli lovát (quadraginta equatiales) egy bizonyos saras, mocsaras helyre
(ad quendam locum lutosum) elvitték és ott három lovat elpusztítottak, másik 20
ló ott elvesztett, mindezekkel János mr.-nek 20 M. kárt okoztak. Péter személye-
sen és fr.-e: Marcell nevében a vasvári kápt. megbízólevelével azt állította, hogy
ő és fr.-e is ártatlan János mr. vádjaiban, János mr. procurator-a pedig a vádakat
sem vizsgálati oklevéllel, sem pedig tanúságtevővel (humanum testimonium)
nem tudta bizonyítani, ezért az országbíró a vele törvényszéket ülő nemesekkel
úgy határozott, hogy Péter és Marcell negyedmagukkal (mind a ketten másod-
magukkal), nemes eskütársakkal [1354.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) esküt
kell tegyenek a győri kápt. előtt, hogy János mr. vádjaiban ártatlanok és erről a
kápt. oklevelét a felek [1354.] jan. 15-én (8. die dict. oct.) kötelesek az országbí-
rónak bemutatni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 91 453. (Festetics cs. lt. MISC 78.) Papír, több helyen lyukas. Hátlapon
külzet (Pro filiis Nicolai filii Marcelli contra magistrum Iohannem filium
magistri Nicolai filli Elleii de Arukkuz super iuramentis in octavis diei
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Strennarum in capitulo ecclesie Jauriensi deponendis et octavo diei dicta-
rum octavarum ad iudicem.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredé-
kei, felette sötétebb színű pecsétfő töredéke.

530. 1353. aug. 10. Veszprém

János veszprémi püspök, a királyné aulájának kancellárja emlékezetül ad-
ja, hogy Pál özvegye, Ilona nemes asszony, atyai házából való szolgálónője
(famula domus nostre paternalis), Roka (dict.) Jánosnak, a veszprémi egyház
Arukfeu-i jobbágyának anyósa (socrus) megjelent előtte és az atyai házban vég-
zett szolgálataiért azt kérte, hogy Kozma fia Beke, örökös nélkül elhunyt, Aruk-
feu-i egyházi nemes jobbágy telkét (sessio seu fundum curie), mely a püspök
kezéhez háramlott tartozékaival együtt (szőlők, szántóföldek, és mások) adomá-
nyozza neki. A püspök Ilona szülői házban végezett szolgálatai, továbbá sze-
génysége és a férfi örökös hiánya miatt Arukfeu-i Kozma fia Beke Arukfeu fa-
luban lévő telkét, a hozzá tartozó szőlővel, szántófölddel, gyümölcsössel és min-
den egyébbel, miután a kápt.-nal megtanácskozta, ugyanazon a címen és ugyan-
azokkal a határokkal, melyekkel Beke is bírta, Ilona asszonynak, Pál özvegyé-
nek, valamint ősei fiainak (in filios progenitorum suorum) adományozza, mások
jogainak sértetlenül hagyásával. Az asszony, illetve a telekben örökösei az egy-
háznak járó, más egyházi jobbágyok által is teljesített szolgálatokat a telek után
teljesíteni tartoznak. Ha azokat nem teljesítik, v. hűtlenségbe esnek az egyház
irányában, akkor a telket a püspök v. utódai visszaveszik. Erről a püspök a saját
és a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. Vesprimii, in fe. B. Lau-
rentii mart., a. d. 1353. A.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Oklevelek. Árokfő 1. (Df. 200 205.) Hártya.
I iniciálé. Két, vörös sodraton függő, természetes színű pecsét. Bal oldali
mandorla alakú, jobb oldali kerek.

R.: Veszp. Reg. 182. (455. szám).

531. 1353. aug. 10. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Bouyak-i Márton fia János, a fia és felesége: Katalin asz-
szony (Miklós fia János leánya) a szepesi kápt. idézőlevele értelmében perbe
hívták a király jelenléte elé [...] Péter fia Beke mr.-t aug. 1-jére (ad oct. fe. B.
Iacobi ap.). A terminuson megjelent az országbíró előtt egyrészről Márton fia
János személyesen, felesége és fia nevében pedig a szepesi kápt. megbízólevelé-
vel Barnabás fia Jakab; másrészről pedig Péter fia Beke mr. és fia: Synka és el-
mondták, hogy az országbírótól engedélyt nyerve a megegyezésre az eddig egy-
más ellen elkövetett jogtalanságokban, károkozásokban, hatalmaskodásokban és
egyéb gonosztettekben egymást kölcsönösen nyugtatják és az egymás ellen ki-



315

adott okleveleket érvénytelenítik. Péter fia Beke mr. és fia: Synka a Sarus m.-i
Buyak birtokukat, melyből Beke az egri kápt. korábbi privilégiumának megfele-
lően egy részt már korábban Márton fia Jánosnak adott, minden tartozékával és
haszonvételével együtt Jánosnak és fiainak adják, maguknak és leszármazottaik-
nak abban semmi jogot fenn nem tartva. Beke és Synka Márton fia Jánost és le-
származottait a más birtokaikkal együtt a Boiur birtokuk határai közé eső Buyak
birtokban tartoznak okleveleikkel megvédelmezni, az azzal kapcsolatban pert
indítókkal szemben. Ha nem tudják megvédelmezni, akkor a többi birtokukból
egy, a Buyak-hoz hasonló birtokot kell nekik adniuk Boiur határai között. Buyak
birtok határait Márton fia János esküjével Jacabfolua-i Jakab fia Péter v.
Lengenpataka-i Hercheg fia István v. Kum[luos]-i László fia György v. Vyzlou-i
Jakab fia Imre v. Kysternye-i Simon fia Miklós (Márton fia János részére kül-
dött), illetve Komlous-i György fia Balázs v. Rozlouicha-i Tamás fia Miklós v.
fr.-e: László (Péter fia Beke mr. és fia: Synka részére küldött) királyi emberek és
a szepesi kápt. tanúságtevői (akiknek a kiküldését az országbíró jelen oklevelé-
vel kérte) okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) jelölik ki. Beke mr. és fia
nagy erdejéből, mely Buyak birtok szomszédságában fekszik Márton fia János,
fiai és jobbágyai házak és egyéb épületek építésére, szükségleteiknek megfelelő-
en fákat vághatnak, Beke és fia ellentmondásával nem törődve. Ha Beke, Synka
v. Beke más fiai és a hozzájuk tartozók Márton fia János, fiai v. a hozzájuk tar-
tozók ellen hatalmaskodást követnek el és ezt János bizonyítani tudja, akkor
Beke és fiai párbajban vesztesként marasztaltassanak el (in succubitu facti po-
tencialis duelli convinceretur). Beke és fia az egyezség megtartása érdekében
nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) a szepesi kápt. elé vezetik Beke többi fiát: Jánost,
Imrét, Pált, Györgyöt és Mihályt, hogy azt jóváhagyják. Az egyezséget meg nem
tartó fél a másikkal szemben párbajban vesztesként (in succubitu facti potencia-
lis duelli convinceretur) marasztaltasson el. A felek a békebírságot közösen fize-
tik meg az országbírónak. A fentiekről a felek a szepesi kápt. oklevelével [1354.]
jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) tartoznak jelentést tenni. D. Bude 10. die
termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4378. (MKA. NRA. 648/33.) Hártya, több helyen vízfoltos, nehezen ol-
vasható. N iniciálé. Hátlapján rányomott pecsét körvonala és későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

Má.: Ue. szám alatt. (18. sz.-i.)
K.: AO. VI. 101–104. (63. szám) (kisebb hiányokkal).

532. 1353. aug. 10. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy bírói döntése értelmében kiküldte Zouard fia Domonkos
c. (a Bozouk ~ Bazouk-i prépost részére), illetve Miklós, Sumugy-i plébános (a
Pilis ~ Pylis-i apát részére) speciális királyi embereket, hogy a budai kápt. tanú-
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ságtevőjének jelenlétében 1353. ápr. 25-én (2. die fe. S. Georgii mart., in a. d.
1353.) szálljanak ki a két Morouch ~ Marouch birtokra, majd a szomszédok és
határosok összehívása után és azok, valamint a felek, illetve törvényes
procurator-aik jelenlétében a [IV.?] Béla király privilégiumában foglalt határok
alapján járják be a birtokokat. Ha a határok helyesnek bizonyulnak és a felek a
bejárásban meg tudnak egyezni, akkor mindegyiknek hagyják meg a saját birto-
kát. Ha azonban nem tudnak megegyezni, akkor távozzanak el, fontolják meg a
határokat és utána a két Morouch birtok határait állítsák fel, a régi határjelek
mellett emeljenek újakat és vezessék be azok birtokába a feleket, ellentmondá-
sukkal nem törődve. Minderről a budai kápt. máj. 1-jére (ad oct. fe. S. Georgy
mart.) tartozott jelentést tenni. Ekkor megjelent az országbíró színe előtt egy-
részről Egyed fr., Bozouk-i prépost, másik részről a Pilis-i apát nevében, annak
megbízólevelével Sumugy-i (dict.) István deák (litteratus) és bemutatták a budai
kápt. oklevelét, mely szerint Zoard fia Domonkos c. és Miklós, Sumugy-i plébá-
nos a kápt. tanúságtevője: Miklós sacerdos, a Szt. Miklós hitvalló-oltár rector-a
jelenlétében ápr. 25-én (2. die fe. B. Georgy mart.) kiszálltak a Morouch birto-
kokra, a szomszédok és határosok összehívása után, a Pilis-i apát és a Bozouk-i
prépost jelenlétében azokat [IV.?] Béla király privilégiumában foglalt határok
mellett bejárták, először Egyed prépost mutatása alapján: Morouch falu melletti
Veprech folyó, ami Ruh c. és Leustachius fia Bogud földjeitől választja el a bir-
tokot, itt a felek egyetértettek. [IV.?] Béla király privilégiuma szerint a Bozouk-i
prépost rétje mellett, fűzfa alatt kellenne lenni határjelnek, de nem volt. A folyó
mellett továbbhaladva Egyed prépost azt állította, hogy fűzfa alatt újabb határjel
van, de még fűzfát sem találtak. A prépost azt állította, hogy a Pilis-i apát azt
kivágatta. A folyó mellett volt egy jól látható határjel, amiről az apát procura-
tor-a azt állította, hogy Gekminus gyógyszerész (apothecarius) állította, ami mel-
lett a királyi emberek újabb határjelet emeltek. Szántóföldek, völgy, Magyarad
völgyön keresztül haladó út. Egyed prépost azt állította, hogy az út mellett, an-
nak bal oldalán, gyümölcsfa alatt határjel van, de ott gyümölcsfát sem találtak.
Az ott lévő tölgyfa alatt volt határjel, ami mellett új határjelet emeltek. A prépost
azt állította, hogy a gyümölcsfát a Pilis-i apát vágatta ki. Az úton továbbhaladva
a prépost több határjelet mutatott, amelyek mellett újakat állítottak. Mathkach-
welgh völgyben volt 4 határjel. Ezután az apát procurator-a mutatta meg a hatá-
rokat, azt állítva, hogy a prépost által mutatottakat Gekminus jogtalanul emelte.
Hj.: a Morouch birtok melletti Veprech folyó választja el a birtokot, valamint
egyik részről Ruh c. és Bogod birtokát, másik részről pedig a másik kérdéses
birtokokat, ahogyan az [IV.?] Béla király privilégiumában áll. A Bozouk-i pré-
post földje, két új földjel, a prépost rétje. A rét mellett egy fűzfa alatt két új föld-
jel. A bemutatott privilégium szerint egy másik folyó mellett, egy fűzfa alatt van
egy határjel, de nem találták meg a fát. Azonban volt két, újólag emelt határjel.
Magyarad faluba tartó út. A völgyben nem volt víz, csak nádas és füvek (herbe).
A prépost azt állította, hogy a privilégiumban nem ez a völgy szerepel, hanem
az, amit ő mutatott meg. Új határjel az út jobb oldalán, holott a privilégium a bal
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oldalon mondta, egy gyümölcsfa alatt és gyümölcsfát sem találtak. Az út mellett
kicsit távolabb két új határjel. Új határjelek a Mathkachwelgh völgyig, ahol négy
határjel volt. A felek a határjelek megmutatásában nem tudtak megegyezni. A
királyi emberek, a szomszédokkal és határosokkal együtt a következőképpen
határoztak: a Bozouk-i prépost régi határjeleket, míg az apát procurator-a csak új
határjeleket tudott mutatni, ezért a birtokrészt a prépostnak és egyházának iktat-
ják, jóllehet az apát procurator-a azt ellentmondásával többször félbeszakította.
Mivel a Marouch birtok határainak bejárásában a felek nem tudtak megegyezni
és a birtokrészt még nem becsülték meg és becslés nélkül az országbíró nem tud
a felek között igazságot tenni, ezért oklevelével felkérte a budai kápt.-t. hogy
küldje ki tanúbizonyságait, akiknek a jelenlétében Palasth-i Lyptow ~ Liptou ~
Lyptou fia István v. Worbou ~ Vorbou-i Lukács v. Péter fia Pál v. Derseneu-i
Lypoldus ~ Lipoldus (a Bozouk-i prépost részére küldött), illetve Zanthou-i Já-
nos fia Miklós v. fr.-e Pál v. Nyek ~ Neyek-i Balázs fia János v. fr.-e György v.
Baarath-i Balázs fia Lőrinc (a Pilis-i apát részére küldött) királyi emberek júl.
28-án (4. die fe. B. Iacobi ap.) a vitatott, a Bozouk-i prépost által mutatott hatá-
rok által körülzárt földre kiszállva, a szomszédok és határosok összehívása után,
a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében, a vitatott földrészt tartozékaival
és haszonvételeivel, más fogott bírákkal együtt királyi mértékkel mérjék meg, v.
ha megmérni nem lehet, akkor szemre becsüljék meg. Minderről a kápt. aug.
1-jére (ad oct. dict. fe. S. Iacobi ap.) a királynak tegyen jelentést. Ekkor Egyed
Bozouk-i prépost, valamint a Pilis-i apát nevében, annak megbízólevelével
Sumugy-i (dict.) István deák (litteratus) Tamás c. színe előtt bemutatták a budai
kápt. oklevelét, mely szerint a kápt. Péter fia Pál (Egyed prépost részére küldött)
királyi emberrel kiküldte tanúbizonyságait, Péter mr. cantor-t és Cosma mr. ka-
nonokot, akik visszatérve a következőket jelentették: jóllehet a Pilis-i apát nem
vezetett ki királyi embert, azonban ők júl. 28-án (4. die fe. B. Iacobi ap.) a bir-
tokrészt a szomszédok és határosok összehívása után, Egyed prépost és a Pilis-i
apát nevében megjelent procurator jelenlétében, más fogott bírákkal együtt,
szemre 2 aratrum-ra v. az ország szokása szerint 6 M.-ra becsülték. Az oklevelek
bemutatása után, mivel Tamás c., országbíró és a vele törvényszéket ülő bárók és
nemesek számára úgy tűnt, hogy a 6 M.-ra becsült földrész ügyében a Bozouk-i
prépost részére, az ország szokásának megfelelően esküt kell ítélniük, ezért úgy
határoztak, hogy a Bazouk-i prépost hatodmagával, nemes eskütársaival, akik
közül legalább egy legközelebbi határosa legyen, szept. 18-án (4. die oct. fe.
Nat. virg. glor.) Palasth-i Lyptou fia István v. Vorbou-i Lukács v. Péter fia Pál v.
Derseneu-i Lypoldus v. Vorbouch-i Tamás (a Bozouk-i prépost részére küldött),
továbbá Zanthou-i János fia Miklós v. fr.-e Pál v. Neyek-i Balázs fia György v.
Balázs fia Lőrinc (a Pilis-i apát részére küldött) királyi emberek és a budai kápt.
tanúságtevője jelenlétében – akinek a kiküldését oklevelével kérte az országbíró
a kápt.-tól – szálljanak ki a vitatott földre, ahol a prépost ornátusában (in vesti-
bus sui ordinis), eskütársai pedig mezítelen lábbal, övüket megoldva és földet a
fejük felé tartva leteszik a földesküt, hogy a vitatott földrész a Bozouk-i Szt. Ist-
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ván király-egyházhoz és így a Morouch nevű birtokhoz tartozott és tartozik. Ha
az esküt leteszik, akkor a birtok a Bozouk-i egyház Morouch birtokához tartozik,
ha nem teszik le az esküt, akkor azt a Pilis-i apátnak és egyházának kell iktatni,
örök birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. Tamás c., országbíró akarata
szerint a budai kápt. az eskü látására és hallására kiküldött tanúságtevőjének kell
a Bozouk-i prépost és eskütársai számára szóról-szóra az esküt elmondania,
majd utána az eskütársak nevével együtt a kápt. nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.)
tegyen jelentést. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 39 193. (Regnicolaris lt.-ból, Archivum palatinale, ismeretlen állag 25.)
Papír, néhol vízfoltos. Hátlapon külzet (Pro domino preposito de Bozouk
contra dominum abbatem de Pilis super iuramento in facie cuiusdam parti-
cule terre litigiose interius expresse presentibus hominis regis et testimoniis
capituli ecclesie Budensis quarto die octavarum festi Nativitatis Virginis
gloriose deponendo et ad octavas festi Omnium Santorum ad iudicem.), ter-
mészetes színű, kerek zárópecsét töredékei és két, természetes színű pecsét-
fő.

533. 1353. aug. 11. Villanova

Dénes kalocsai érsek azt kéri VI. Ince pápától, hogy familiárisának:
Chech-i Lukács [fia] Berecknek, Veszprém egyházm.-i clericus-nak, akinek
nincs egyházi javadalma (nullum beneficium ecclesiasticum assecutus), a pécsi
egyházban kanonokságot rezerváljon, prebenda várása mellett. D. apud Villam-
novam, avignoni egyházm., III. Id. Aug., pápasága első évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 270–271. (20. szám).
Megj.: A kinevező bullát l.: 649. szám alatt.

534. 1353. aug. 11.

A pozsonyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Ig-
hazasmagyar-i Thabur fia András és elmondta, hogy uo. való Thabur fia Dauich
lánya: Ilona asszony leánynegyedét (egy, a Danabius mellett lévő telki hely
(locus sessionalis) tartozékaival és haszonvételeivel) fr. patruelis-e: Dauich bi-
rokrészeiből rokonai (proximi és consanquinei) beleegyezésével az asszony irán-
ti szeretetből átadta Ilonának és férjének: András fia Györgynek, valamint szüle-
tendő gyermekeiknek. Ha az asszony gyermekek nélkül hunyna el, akkor a bir-
tok férjére és annak örököseire száll. D. 2. die fe. B. Laurentii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4379. (MKA. NRA. 2/13. Hártya. Hátlapján kerek pecsét körvonala.
K.: AO. VI. 104–105. (64. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Ortvay, Pozsony III. 318.
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535. 1353. aug. 12. Buda

[I.] Lajos király (H) a fehérvári kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Heem fia Pál fia Benedek mr. nevében, hogy Móric fia Simon mr., pozsonyi c.
és Ector fia Miklós Iacoutelekw (kápt. oklevélrészében: Iacoteleke) nevű birto-
kát hatalmaskodva lerontották és az ott lévő szénáját használják. Ezzel Kun
(dict.) Miklós királyi ember eltiltása után sem hagytak fel. Ezért a király felkéri a
kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Wrs-i Mihály fia
Miklós v. Jutas-i Tamás fia János v. uo. való Péter fia István királyi ember a fen-
tiekről mindenkitől, akitől lehet és kell, megtudja az igazságot, majd erről a kápt.
tegyen jelentést. D. Bude, 2. die fe. B. Laurentii mart., a. d. 1353.

Á.: az 548. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 106. (66. szám) (átíró oklevélben).

536. 1353. aug. 12. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja emlékezetül adja, hogy azt a pert,
amelyet korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Pál volt királynéi
tárnokmr. fia Pál mr. (akinek a nevében Turcech fia László jelent meg a boszniai
kápt. megbízólevelével) viselt a személyesen megjelent Péter fia Leukus ellen
aug. 1-jén (in oct. fe. B. Iacobi ap.) Pál mr. procurator-a és Leukus akaratából
elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.), változatlan feltételek mellett.
D. Zagrabie, 12. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 217. (Múz. Ta. Békássy.) Papír. Hátlapon külzet (Pro Leukus filio
Petri contra magistrum Paulum filyum [!] Pauli quondam bani ad octavas
festi beati Mychaelis archangeli prorogatoria.), későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi kivonat és természetes színű, kör alakú zárópecsét töredékei.

K.: Smič. XII. 191–192. (141. szám).
R.: Halász, É., Szlavón 126–127. (196. szám).

537. 1353. aug. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy István fia Egyed besenyőt
(Bissenus) és társait rablásban és gyilkosságban (in furtu et latrocinio publico) a
Kuzeg-i bíró, esküdtek és polgárok vétkesnek találták és felakasztották őket és a
király mindezt Wolfardus c. és más hűséges hívek jelentéséből tudta meg. A ki-
rály Egyed és társai halálában felmenti a Kuzeg-i polgárokat és megparancsolja,
hogy az ország egyetlen bírája v. jogszolgáltatója se ítélje el őket ebben az ügy-
ben. D. Buda, f. III. prox. p. fe. B. Laurentii mart., a. d. 1353.
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E.: VAML KŐSZEG TITK LT 3. és 671. (Df. 262 190.) Hártya. Hátlapon, a
mára lepergett nagypecsét által eredetileg takarva kancelláriai jegyzet (Rela-
tio Leustachii.).

K.: HO. I. 210–211. (140. szám).

538. 1353. aug. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) Péter mr. deáknak (litteratus), a kamarahaszna
(lucrum camere) exactor-ának tudtára adja, hogy János Kuzegh-i bíró, Pokker
István és Miklós Kuzegh-i polgárok a maguk és minden polgár és hospes nevé-
ben elmondták neki, hogy a város régi szabadsága értelmében nem fizetnek ka-
marahasznát. Mivel az uralkodó a határon fekvő Kuzegh polgárait szabadsága-
ikban meg szeretné őrizni, ezért felszólítja Péter deákot, hogy a polgároktól ne
szedje be a kamarahasznát. D. Bude, f. III. prox. p. fe. B. Laurentii martiris, a. d.
1353.

E.: VAML. KŐSZEG TITK LT 4. és 672. (Df. 262 191.) Hártya. Hátlapon ter-
mészetes színű, részben lepergett nagypecsét.

Á.: Zakariás borsmonostori apát, 1505. VAML Diplomatikai Fényképgyűjte-
mény 715 és LT 47. (Df. 262 235.)

Má.: 1. VAML. KŐSZEGI TITK LT. 750. (Df. 262 266.) (17r.) (15. sz.-i).
2. Finanz- und Hofkammerarchiv Wien, Niederösterreichische Herr-
schaftsakten G 68 B KŐSZEG 8. (Df. 278 594.) (1570.).
3. Finanz- und Hofkammerarchiv Wien, Niederösterreichische Herr-
schaftsakten G 68 B KŐSZEG N 11 39. (Df. 285 458.) (1670.).

Ford.: Finanz- und Hofkammerarchiv Wien, Niederösterreichische Herr-
schaftsakten G 68 B KŐSZEG 3.6. (Df. 258 592.) (német) (16. sz.-i).

K.: F. IX/2. 224. (106. szám).
Megj.: 1. Df. 262 191 szám alatt kézzel írott, magyar nyelvű regeszta.

2. Német fordítása: VAML. KŐSZEGI TITK LT. 750. (Df. 262 266.)
(17r.) (15. sz.-i.)

539. 1353. aug. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) János mr. Leuka (Má. 2.: Leuchka)-i várnagynak és
tisztségbeli utódainak tudtára adja, hogy jelentette neki János, Kewzeg (Má. 2.:
Kwzeg)-i bíró, Pokker (Má. 2.: Puckker) István és Miklós polgárok a maguk és
polgártársaik (cives et hospites) nevében, hogy Volfhardus (Má. 2.: Wolfhardus)
volt c. Kewzeg város és Rewth (Má. 2.: Reuth) falu között fekvő földet és erdőt,
amelyet mindig is használtak, tőlük elvette és megtiltotta, hogy azokat használ-
ják. Mivel az uralkodó az ország határán lakó Kewzeg-i polgárokat a jogaikban
meg akarja védelmezni, ezért megparancsolja a várnagynak, hogy a földet és az
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erdőt adja vissza nekik, mivel az régtől fogva hozzájuk tartozik és őket azoknak
a használatától ne tiltsa el. D. Bude, f. III. prox. p. fe. B. Laurentii mart., a. d.
1353.

Má.: 1. VAML. KŐSZEGI TITK LT. 750. (Df. 262 266.) (36r–v.) (15. sz.-i).
2. Finanz- und Hofkammerarchiv Wien, Niederösterreichische Herr-
schaftsakten G 68 B KŐSZEG 7. (Df. 285 593.) (1570.).
3. GYMSML. Soproni Lt. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum
5640/123. (Df. 286 775.) (p. 123.) (1787).

K.: F. IX/2. 223–224. (105. szám).
Megj.: Német fordítása: VAML. KŐSZEGI TITK LT. 750. (Df. 262 266.)

(36v–37r) (15. sz.-i).

540. 1353. aug. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy a megjelent előtte a nagysá-
gos (magnificus vir) Tuteus királyi ajtónállómr. és fr.-e: Vezeus mr., zólyomi c.
és a király emlékezetébe idézve szolgálataikat azt kérték, hogy az uralkodó a
régtől fogva királyi kézen lévő, a király adományozási jogköréhez tartozó Hont.
m.-i, egy aratrum-nyi, lakatlan (habitatoribus destituta) Totfolu ~ Tothfalu nevű
földet adományozza nekik. A király a neki és országának kedvező és kedvezőt-
len ügyeiben tett szolgálataik viszonzásául Tuteus et Vezeus mr.-eknek és örö-
köseiknek adományozza új adomány címén (titulo nove donationis) Tothfalu
földet minden tartozékával és haszonvételével együtt, mások jogainak sértetlenül
hagyásával. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. B. Laurentii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 87 285. (Esterházy cs. hercegi ága. Repositorium 32/c/127.) Hártya. Hi-
ányzó N iniciálé. Hátlapon más középkori kézzel tárgymegjelölés (Hic est
litera super possessione Toutfalu.), nagypecsét körvonala; eredetileg a pe-
csét által takarva kancelláriai jegyzet (Relatio Gregorii et Iohannis Bisseno-
rum.), valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

541. 1353. aug. 14.

[I.] Lajos király 1353. aug. 14-én kelt (in vig. Ass. B. virginis in a. d.
1353.) oklevele Bubek (dict.) István és György mr.-ek, liptói c.-ek részére a kö-
vetkezőkről: ne háborgassák a Zelniche-i nemeseket jogaikban v. birtokaikban.

Tá.: 1. Bebek Imre országbíró és liptói c., 1391. szept. 13. u. ŠA. v Bytči
(Biccse). Liptó m. lt. Közgyűlési iratok. Oklevelek. REGISTRUM 19. (Df.
266 606.)
2. Bebek Imre országbíró és liptói c., 1391. szept. 13. u. Dl. 102 952. (Bat-
thyány lt. Illésházy cs. lt. 25/2/2.) (18. sz.-i Má., 23r.)
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K.: TT. 2 (1902.) 51–52.; Lip. reg. 53–54.
R.: MTT. 4 (1857.) 37.; TT. 4 (1904.) 264. (283. szám).

542. 1353. aug. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) minden főpap, báró, c., várnagy, nemes, officialis és
bármilyen rendű és rangú ember, a városok (civitas), szabad falvak (libera villa)
és azok rector-ai, bírói és mindenki más tudtára adja, hogy nemrégiben bizonyos
személyek azzal vádolták Nadasd-i István fia Darabus (dict.) Lőrincet, uo. való
Lőrinc fia: Domonkost, Iwanch-i Aykas (dict.) Miklós fia Jánost, hogy a király
ellen gonosztetteket akarnak végrehajtani (in maliciosis actibus procedisse).
Azonban Lőrinc, Domonkos és János bemutatták Olivér vasvári és soproni c. és
a m.-k szb.-inak oklevelét arról, hogy a vádakban ártatlanok. Ezért az uralkodó
utasítja oklevelének címzettjeit, hogy István fia Darabus (dict.) Lőrincet, Lőrinc
fia Domonkost, Aykas (dict.) Miklós fia Jánost a fenti vádak miatt ne zaklassák,
birtokaikba ne háborgassák. Ha valaki pert kezdeményez ellenük, akkor azt a
király, nádor v. országbíró jelenléte előtt kell megtennie. D. Bude, in vig. fe.
Ass. virg., a. d. 1353.

E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt. Oklevelek és iratok Muraközy Jó-
zsef elenchusa szerint 20/17. (Df. 282 103.) Hártya. Hátlapon rányomott
gyűrűspecsét nyoma. A pecsét által eredetileg takarva, illetve az oklevél fel-
ső szélén kancelláriai jegyzet (Relatio Stephani Rwaz.).

K.: AO. VI. 105–106. (65. szám) (formulás részeken hiányokkal).

543. 1353. aug. 15. Buda

[I.] Lajos király (H) Mykch volt bán fia István mr. zalai c. tudtára adja,
hogy elpanaszolta neki Reznuk-i Miklós fia György özvegye (nobilis domina) a
saját, illetve fiai: Péter és János nevében, hogy rokonaik, különösen Olivér fia
István, Salamon fia Kelemen, Gergely fia Domonkos és Mihály fia Miklós őket
a Reznuk, Cheplak, Zala melletti Zenthgyurgh, Kerka melletti Iseufu birtokokon
lévő részeikben osztályra akarják kényszeríteni. A még gyerekkorú (in tenera
etate) fiúk és az asszony az uralkodónak bemutatta királyi felmentvényüket ere-
detiben, miszerint a fiúk, amíg el nem érik a törvényes kort (legitima et adulta
etas) pereikben nem tartoznak felelni. Ezért az uralkodó megparancsolja a
c.-nek, hogy Pétert és Jánost, amíg el nem érik a törvényes kort, semmilyen pe-
rükben, de különösen a birtokosztállyal kapcsolatban ne ítélje meg, ne kénysze-
rítse az előtte való megjelenésre és birtokaikban védelmezze meg őket. D. Bude,
in fe. Ass. virg. Marie, a. d. 1353.

E.: Dl. 41 218. (Múz. Ta. Nagy Imre.) Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyel-
vű tárgymegjelölés és természetes színű rányomott pecsét töredéke.
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Má.: 1. Ue. szám alatt. (1916.)
2. Ue. szám alatt. (1931.)

K.: Zala I. 540. (342. szám).

544. 1353. aug. 16. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) megjelent előtte
János mr., az egri egyház lectora, fr.-e: Aproud ~ (hátlapon: Aprod) (dict.) Mik-
lós fia István nevében az egri kápt. megbízólevelével Roskowan-i Chonk fia
Kene-vel szemben és bemutatta az egri kápt. [I.] Lajos királyhoz címzett,
1352-ben (in a. prox. elapso) kiadott oklevelét. E szerint az egri kápt. a király
parancsának megfelelően Egyed fia Synka királyi emberrel kiküldte tanúságte-
vőjét, az ifjú (iuvenis) György mr. subnotariust a királyi oklevélben foglaltak
elvégzésére, majd visszatértük után a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében a kirá-
lyi ember azt jelentette, hogy [1352.] okt. 25-én (f. V. prox. an. fe. app. Symonis
et Iude) kiszálltak Touthsolyumus ~ (hátlapon: Thoutsolyumus) birtokra, az ösz-
szehívott szomszédok és határosok jelenlétében Miklós fia István mutatása sze-
rint bejárták a birtok határait a Tekule nemzetség (genus) birtoka felől. (Hj.: a
Nogkohnyawyzy folyó forrása, a folyó medre, a Kyskohnyawyzy beömlése, a
folyó medre, a folyó régi medre, a folyó új medre Touthsolyumus birtok utolsó
határjele (ad finalem metam), mely Lengyel (Polonus) János fiainak birtokától
választja el.) Az utolsó határjelnél Cosmas sacerdos, a Zentgyurgyh-i egyház
rectora, patrónusának: Chonk fia Kene-nének megbízásából (ex commissione)
azt mondta, hogy Touthsolyumus birtok Kene öröklött birtoka és abban Miklós
fia Istvánnak és fr.-einek semmilyen joga nincsen, ezért őket a határok felállítá-
sától eltiltotta Kene nevében. Az oklevél bemutatása után Chonk fia Kene nevé-
ben a szepesi kápt. megbízólevelével Márton fia Tamás bemutatta [IV.?] László
király privilégiumát, mely szerint Kohnya alya nevű földjüket, mely Kene ősei-
től jogtalanul lett elidegenítve, visszaadta nekik hűségükért és szolgálataikért.
Az oklevél bemutatása után János mr. lector kérdésére Márton fia Tamás azt fe-
lelte, hogy megbízójának, Kene-nek nincs több, a kérdéses birtokra vonatkozó
oklevele. János mr. lector többek között bemutatta [I.] Károly király (H)
1314-ben (a. d. 1314.) kelt, első pecsétjével (priori et antiquo sigillo) megerősí-
tett privilégiumát (l. Anjou-oklt. III. 728. szám); [I.] Lajos király 1351-ben (a. d.
1351.) kelt nyílt oklevelét és az országbíró 1351-ben (a. d. 1351.) kelt privilégi-
umát. [I.] Lajos király bemutatott nyílt okleveléből kitűnt, hogy az uralkodó Já-
nos mr. deák (litteratus) szolgálataiért és hűségéért, mivel állandóan követi az
uralkodót (indeficienter sequens vestigia sue regie), a Sarus m.-i Touthsolyumus
nevű birtokot – melyet atyja, [I.] Károly már apjának Mátyás fia Miklósnak
adományozott – új adományként (titulo nove donationis) adja Aproud (dict.)
Miklósnak, János mr. deáknak (litteratus) és Miklós többi fiának, megerősítve
[I.] Károly korábbi oklevelét. Tamás országbíró bemutatott privilégiuma szerint:
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Pál c. volt országbíró, majd pedig az ő színe előtt hosszú ideje folyó per volt
Abayuduch-i Gál fia Mihály és Aproud (dict.) Miklós fia János mr. deák
(litteratus) között Touthsolyumus birtok miatt. Mivel azonban Gál fia Mihályt
[I.] Károly király Touthsolyumus birtokra vonatkozó oklevelének bemutatása
miatt mint hamis oklevél bemutatóját jogszerűen elítélték, a birtokot Tamás or-
szágbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel együtt János mr.-nek
és fr.-einek, valamint örököseiknek ítélték örök birtoklásra. Az oklevelek bemu-
tatása után az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy
döntött, hogy mivel [IV.?] László király oklevelében nincs szó Touthsolyumus
birtokról, sem pedig a birtok határait nem rögzíti és Touthsolyumus birtok elő-
ször [I.] Károly király oklevelében szerepel, melyben azt Mátyás fia Miklósnak
és örököseinek adományozta az abban leírt határok mellett és ezt az adományt
később megerősítette [I.] Lajos is új adomány címén. Az országbíró bírótársaival
együtt Chonk fia Kene-t a Touthsolyumus birtokra vonatkozó, nem valódi okle-
vél bemutatása miatt a birtok becsértékében (in estimatione eiusdem) el marasz-
talja. Mivel a birtokot az [I.] Károly oklevelében foglalt határok mentén be kell
járni és mennyiségét, minőségét és hasznosságát az ország szokása szerint meg
kell becsülni, ezért az országbíró felkéri a szepesi kápt.-t, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében Bertold-i Egyed fia Demeter v. Egyed másik fia
Synka, v. Ratay-i Nagy (Magnus) János fia György v. Vytez-i László fia Lőrinc
királyi ember júl. 8-án (in quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) kiszáll Touthsolyu-
mus birtokra, azt az összehívott szomszédok és határosok, valamint a felek v.
törvényes procurator-aik jelenlétében az [I.] Károly király helyszínen eredetiben
bemutatott oklevelében foglalt határok mellett bejárja és Miklós fia Istvánnak
hagyja örök birtoklásra, sem Kene, sem pedig mások ellentmondásával nem tö-
rődve. A birtok iktatása után annak mennyiségét, minőségét és gyümölcsözősé-
gét a királyi ember a kápt. tanúságtevőjével és fogott bírákkal királyi mértékkel
mérje meg, v. ha megmérni nem lehet, akkor becsüljék meg az ország szokásnak
megfelelően. A kápt. minderről a királynak aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi ap.)
oklevelével tegyen jelentést. A terminuson megjelent a király előtt János mr. egri
lector fr.-e: István nevében az egri kápt. megbízólevelével és bemutatta a szepesi
kápt. királynak küldött válaszlevelét. E szerint a kápt. Ratay-i Nagy János fia
György királyi emberrel kiküldték kanonoktársukat Jakab mr. fr.-t, akik vissza-
térve egybehangzóan azt jelentették, hogy júl. 8-án kiszálltak a birtokra, az ösz-
szehívott szomszédok és határosok, valamint a felek jelenlétében bejárták azt az
[I.] Károly király eredetiben bemutatott oklevelében foglalt határok alapján és
Miklós fia Istvánnak hagyták örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. A szom-
szédok és határosok, különösen Chypkes-i Chonk fiai, Lengyel (Polonus) Jakab
fiai személyesen megjelenve az iktatást jóváhagyták. A királyi ember a kápt. ta-
núságtevőjével és fogott bírákkal együtt a birtokot hat aratrum nagyságúra be-
csülték, valamint az azon lévő, kőből épített Szt. Miklós hitvalló-egyházat 10
M.-ra értékelték. A birtok határai között fekvő erdőket sűrűségük és a hegyek
miatt (propter densitas et montium congeriem) nem tudták megbecsülni. A fenti-
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ek alapján az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy
döntött, hogy Touthsolyumus birtokot Miklós fia Istvánnak hagyja örökös bir-
toklásra. Chonk fia Kene-t pedig a jogtalan tiltakozás miatt 28 M. bírságban el-
marasztalja. Erről az országbíró függő és autentikus pecsétjével megerősített
privilégiumot ad ki. D. Bude, 16. die oct. fe. B. Iacobi ap. predict., a. d. 1353.

E.: ŠA. v Poprade (Poprád). Bártfa város lt. középkori gyűjt. 13. (Df. 212 690.)
Hártya. Hiányzó N iniciálé. Rányomott pecsétre utaló sodrat. Hátlapon egy-
korú kézzel írt tárgymegjelölés (Super sententia iudiciaria in facto posses-
sionis Thouthsolyumus vocate pro filiis Nicolai dicti Aprod contra genera-
tionem Tekele.).

Tá.: Garai Miklós nádor, 1378. aug. 16. ŠA. v Poprade (Poprád). Eperjes város
lt. középkori gyűjt. 49. (Df. 228 492.)

R.: Iványi, Bártfa 3. (13. szám).

545. 1353. aug. 16.

[László] kápolnaispán 1353. aug. 16-án (in crast. fe. Ass. B. virg., a. d.
1353.) kelt nyílt oklevele Chehy birtok tárgyában.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1381. okt. 28. Dl. 84 194. (Bárczay cs. lt. 2/47/13.)
Megj.: Tá. a kiadón és a dátumon kívül semmit nem őrzött meg az átírt oklevél-

ből.

546. 1353. aug. 17.

[I.] Lajos király (H) 1353. aug. 17-én kelt (sabb. prox. p. fe. Ass. virg.
glor., a. d. 1353.) nyílt oklevele szerint: a király megfontolva [Nadasd-i Lukács
fiai:] Moch, Benedek és László neki és országának tett szolgálatait, viszonzás-
képpen nekik és örököseiknek adományozza a Hont m.-i Lyutas birtokot minden
tartozékával és haszonvételével együtt, mely Zador fia István örökös nélküli ha-
lála folytán háramlott a kezére, mások jogainak sértetlenül hagyásával.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1364. febr. 25. Dl. 41 566. (Múz. Ta. 1893/15.)

547. 1353. aug. 17.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H) itt
átírt, júl. 4-én kelt oklevelének (l. 463. szám) megfelelően a sekrestyéből (in
nostra sacristia seu conservatorio) előkeresték a saját, 1347. dec. 16-án kelt pri-
vilegiális oklevelüket (l. Anjou-oklt. XXXI. 1158. szám) és mivel azt hiba nélkül
valónak találták, a királyi parancsnak megfelelően szóról-szóra átírták jelen, pe-
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csétjükkel megerősített oklevelükben, melynek másodpéldányát ugyanúgy a sek-
restyében helyezték el a szokásoknak megfelelően (more consueto). D. Dénes
mr. lector keze által, in oct. fe. B. Laurentii mart., a. d. 1353. Amikor Péter mr. a
cantor, János mr. a custos, László, Imre, Péter, Mihály, Kozma, János a kanono-
kok.

E.: Dl. 70 174. (Szinyei Merse cs. lt. 48.) Hártya. Vörös színű sodraton függő,
természetes színű, mandorla alakú, ép pecsét. Hátlapján a jászói konv. 1343.
okt. 13-án kelt oklevelének későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivo-
nata, mely oklevelet a kápt. jelen levelében lévő 1347. dec. 16-án kelt privi-
légiumuk írt át (l. Anjou-oklt. XXVII. 687. szám).

548. 1353. aug. 17.

A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
aug. 12-én kelt, kisebb pecsétjével megerősített oklevelének (l. 535. szám) meg-
felelően Jutas-i Tamás fia János királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket:
Fábián karbeli diaconus-t (clericus ordinis diaconatus chori), akik a kápt.-ba
visszatérve a következőket jelentették: aug. 14-én (in vig. fe. Ass. B. virg.) ki-
szálltak Pál fia Bendek Iacoteleke (mandátumban: Iacoutelekw) birtokára és ott
találták Móric fia Simon feleségét (nobilis domina) családjával (cum familia
sua) sátorban, több vlgo Izikuk nevezett bódét (tabernaculum seu speluncas),
valamint Simon mr. több lovát látták ott. Kun (dict.) Péter királyi embertől és
mindenkitől, akitől lehetett és kellett, megtudták, hogy Simon a király Kun
(dict.) Péter közvetítette parancsa ellenére sem ment el a birtokról, ott maradt
családjával és állataival együtt, a szénát pedig elpusztította. D. 3. die fe. Ass. B.
virg., a. d. supradicto. [1353.]

E.: Dl. 41 219. (Múz. Ta.) Papír, vízfoltos, halvány, emiatt több helyen nehezen
olvasható. Hátlapján külzet (Domino regi, pro magistro Benedicto filio Pau-
lo filii Heem contra magistrum Simonem filium Mauritii comitem Posonien-
sem inquisitoria.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét.

K.: AO. VI. 106–107. (66. szám) (formulás részeken hiányokkal).

549. 1353. aug. 18.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Michelet-
falva-i Jordanus fiai: Henthmanus és Herman megjelentek előttük és azt kérték,
hogy a kápt. a birtokaikról függőpecsétje alatt kiállított privilégiumát, mivel azt
véletlenül elhagyták (ab ipsis esset casualiter alienatum) és szükségük lenne rá
jogaik és birtokaik megőrzéséhez, keressék elő conservatorium-ukból, ahová
apjuk: Jordanus az ország szokásának megfelelően annak egy példányát (par) el-
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helyezte, és függőpecsétjük alatt arról másolatot (copia) készíttessenek. A kápt.
az oklevelet megtalálta és jelen levelében átírta:

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte személyesen egyrészről Jurk fia Péter c., és fiai: Péter, Arnold és Iván,
ugyanazon Péter fia Balázs, Jurk fia Jurk és fiai: István, Miklós és Márton, Jurk
fia Jordan; másrészről medvefalusi (de villa Ursi) Hench fia Jordanus és előbbi-
ek elmondták, hogy a Micheleth faluban lévő öröklött birtokukat 65 finom ezüst
M.-ért minden tartozékával és haszonvételével együtt eladják Jordanus-nak és
örököseinek örök birtoklásra és visszavonhatatlanul mindazon szabadságokkal,
jogokkal és szolgálatokkal (sub servitii conditionibus), melyekkel eddig birto-
kolták. Jordanust és örököseit a birtokkal kapcsolatos támadásokkal szemben
saját költségükön és fáradságukon kötelesek megvédelmezni.

A kápt. a megtalált oklevelet szóról-szóra átírja és függőpecsétje alatt adja
Henthmanus-nak és Hermannak. D. die domin. prox. p. fe. Ass. virg. glor., a. d.
1353.

E.: —
Á.: Szepes m., 1787. márc. 20. Dl. 71 611. (Csáky cs. illésfalvi lt. 23/51.)
Má.: ŠA. v Levoči (Lőcse). XVI szepesi város lt. A szepesi gróf lt. gazdasági

iratok. Igló. A.Z.25.28. (Df. 267 881. 113–115. fotók.) (18. sz.-i.)
K.: Schmauk, Suppl. 115–117. (75. szám).
R.: Csáky 112. (magyar nyelvű fejregeszta, az eredeti datatioval).
Megj.: Az átírt oklevél dátuma kimaradt az átírásból, illetve elképzelhető, hogy

eredetileg sem datálták, ezért szerepel annak regesztája is a jelen kötet-
ben.

550. 1353. aug. 18.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H),
hogy Tamás c. országbíró júl. 8-án kelt és jelen levelükben átírt parancsának
megfelelően (l. 476. szám) Zeurus fia Mátyás királyi emberrel kiküldték János
karbeli clericus-t, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették: a királyi
ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében aug. 13-án (III. f. prox. an. fe. Ass.
virg. glor.) Mihály fiait: Istvánt és Andrást Rethy birtokon megidézte Detre fia
Jakab mr. deákkal (litteratus) szemben a király jelenléte elé szept. 15-re (ad oct.
fe. Nat. virg. glor.). D. 4. die fe. Ass. predicti, a. d. supradicto. [1353].

E.: Dl. 83 270. (Bárczay cs. lt. 35/43.) Papír. Hátlapon külzet (Excellentissimo
domino suo, Lodouico Dei gratia regi Hungarie illustri pro magistro Iacobo
litterato filio Detrici contra Stephanum et Andream filios Mychaelis ad octa-
vas festi Nativitatis Virginis gloriose citatorie.), lap alján jegyzet (De Sce-
pus.), továbbá későbbi kézzel írott latin nyelvű tartalmi összefoglaló és ke-
rek zárópecsét maradványai.
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551. 1353. aug. 19. Villanova

[VI.] Ince pápa András [fia] János nyitrai clericus-nak. A pápa az elődei
által tett, a megüresedő kanonokságokra, prebendákra és más egyházi javadal-
makra (beneficium) szóló ígérvényeket (reservatio) bizonyos okok folytán visz-
szavonta. Bemutatták azonban a pápának János kérvényét, mely szerint János
erről a visszavonásról nem tudva azt a kanonokságot és prebendát, mely Miklós
[fia] Jakab esztergomi kanonok halálával vált üressé, VI. Kelemen pápa neki
esztergomi kanonokságot és prebendát ígérő oklevelének megfelelően elfoglalta.
A pápa megengedi Jánosnak, hogy a kanonokságban és prebendában megmarad-
jon. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., XIIII. Kal. Sept., pápasága első
évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 535r–v. (Df. 289 458.)
R.: Áldásy 63. (115. szám); Reg. Suppl. II. 271. (21. szám); Rábik, Reg. Suppl.

II/1. 165. (264. szám).

552. 1353. aug. 19. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Miklós fia
Paharus (dict.) Péter mr., Abaújvár m. c.-e és a király elé tárva hűségét és szol-
gálatait magának adományul felkérte az Abaújvár m.-ben fekvő Saap (alio nomi-
ne Cyppohaza) nevű birtokot, amely Cyppo (dict.) Domonkos fia Miklós és Teg-
zus (dict.) János örökös nélkül elhunyt emberek birtokaként háramlott a király
kezére. A király emlékezetébe idézve Péter mr. szolgálatait, a felkért birtokot
minden tartozékával és haszonvételével együtt, igaz és régi határai mellett, azzal
a joggal, amivel adományozási jogköréhez tartozik, neki adományozza örökös
birtoklásra, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Az oklevél visszahozatala
után privilégium kiállítását ígéri. D. Bude, f. II. prox. an. fe. S. regis Stephani és
conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 64 041. (Kapy cs. lt. 36.) Hártya. Előlapon, alul középen és hátlapon, a
már lepergett pecsét által eredetileg takarva kancelláriai jegyzet (Relatio Ni-
colai filii Dominici.).

Á.: I. Lajos király, 1364. júl. 5. Dl. 64 068. (Kapy cs. lt. 65.)
K.: AO. VI. 107–108. (67. szám).
R.: Horváth, Gödöllő 85–86. (9. szám).
Megj.: Á. szerint a király Ozoránál elvesztett pecsétjével volt megerősítve.
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553. 1353. aug. 20. előtt

[István erdélyi] alvajda László fia László Hentz [fia] Pál elleni perének
tárgyalását László kérésére elhalasztja aug. 28-ra (a Szt. István napi oktávális
terminusra).

E.: —.
R.: Erdélyi Okm. III. 268. (725. szám).
Megj.: 1. R. szerint a Bodoni cs. megsemmisült lt.-nak 18. sz.-i elenchusában,

85 sz. alatt. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Lt.)
2. A regeszta R. alapján készült, mivel az ott említett elenchus a MNL.

OL. gyűjteményében nem lelhető fel.

554. 1353. aug. 20. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy amikor 1347.
máj. 16-án (f. II. prox. p. fe. Ass. d., in a. eiusdem 1347.) Thopulchan városa (ci-
vitas) mellett Nyitra és Trencsén m.-k nemesei összességének (universitas nobi-
lium) közgyűlést (congregatio generalis) tartott (ahogyan az az ott kiállított ok-
levelében is szerepel) Márk fia János fia Márk elmondta, hogy Ozlyan-i Myko
fia Miklós fiai: Péter, Tamás és István az ő Ozlyan nevű birtokát elfoglalták, de
neki a birtokról vannak oklevelei. Miklós fiai erre személyesen előállva azt vála-
szolták, hogy Ozlyan birtok az övék és kérik, hogy Márk mutassa be okleveleit,
aki azt akkor nem tudta megtenni, jóllehet az ország szokása szerint a felperes-
nek erre mindig készen kell állnia. Az országbíró úgy döntött, hogy Márk
[1347.] aug. 1-jén (in oct. fe. S. Iacobi ap.) Budán mutassa be Ozlyan birtokra
vonatkozó okleveleit előtte, három M. bírság terhe mellett. A per halasztások
folytán 1348. okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaeis arch., in a. d. 1348.) került, ami-
kor Márk bemutatta [I.] Károly király nyílt oklevelét Ozlyan és Vgroch birtokok
adományozásáról és az azt átíró királyi privilégiumot. Mindkét oklevelet a király
előző pecsétjével (prioribus sigillis) erősítették meg. Az oklevelek bemutatása
után Miklós fia Péter a maga és megbízólevelekkel képviselt fr.-ei: Tamás és
István nevében azt kérte, hogy a nádor jelöljön ki számukra egy következő idő-
pontot, amikor a vitatott birtokra vonatkozó okleveleiket be tudják mutatni. A
nádor úgy határozott, hogy Miklós fiai Ozlyan birtokra vonatkozó okleveleiket
[1349.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) mutassák be. Az ügyet erről az idő-
pontról többször elhalasztották, végül 1352. okt. 6-ra (ad oct. fe. S. Michaelis
arch., sub a. d. 1352.) került. Ekkor megjelent a nádor előtt Isep fia Salamon a
nyitrai kápt. megbízólevelével János fia Márk nevében és azt kérte, hogy Miklós
fiai mutassák be okleveleiket. Miklós fiai személyesen bemutatták [I.] Károly
király két, középpecsétjével (sigillum mediocre) megerősített oklevelét. (1323.
máj. 25., Anjou-oklt. VII. 229. szám és 1329. ápr. 3., Anjou-oklt. XII. 16. szám).
Ez után Márk procurator-a bemutatta [I.] Károly király korábban is bemutatott
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okleveleit, valamint egy további, [I.] Károly király első pecsétjével (priore
sigillum) megerősített nyílt oklevelét (1321. máj., 19. Anjou-oklt. IV. 138. szám),
valamint az uralkodó 1321. jún. 10-én (l. Anjou-oklt. IV. 164. szám) és 1321. júl.
6-án (l. Anjou-oklt. VI. 193. szám) kelt okleveleit. Aztán Márk procurator-a be-
mutatott négy hasonló tartalmú vizsgálati, királynak címezett levelet: (1.) a fe-
hérvári kápt.-tól, (2.) a fehérvári keresztes konv.-től, (3.) a fehérvári esküdtektől
és hospesek-től és (4.) Miklóstól, a fehérvári Szt. Péter apostol-egyház plébáno-
sától és királyi káplántól. Ezekből kitűnt, hogy Márk fia Iuan a fenti Salamon fr.
patruelis-e volt és a Bars m.-i, Nyttra folyó környékén lévő Ozlyan birtokra vo-
natkozó privilégiumok Iuan-nál voltak megőrzésre, aki residentia-ját Fehérváron
tartotta és ott is hunyt el. A privilégiumokért Iuan hosszan pereskedett a város
bírája és esküdtjei előtt Gyrou fia Mihály polgárral. Márk procurator-a bemutatta
a Gron melletti Szt. Benedek-konv. királynak írott jelentését is, mely szerint az
[I.] Károly király által Márk fia Jánosnak adományozott Ozlyan birtokot 5 évvel
később Myko fia Miklósnak adta. Ez után a procurator bemutatta a fehérvári ke-
resztes konv. 1325. szept. 8-án kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. IX. 399. szám), va-
lamint [I.] Lajos király (H) 1352-ben (a. prox. transacto) kelt oklevelét, továbbá
a kápolnaispán 1352. febr. 22-én (a. prox. preterito, in die Cynerum) kelt okleve-
lét.

Az oklevelek bemutatása után, mivel mind a két fél [I.] Károly király okle-
velét mutatta be és sem a király, sem a királyné nem tartózkodott Budán, szék-
helyükön (locus mansionis) és a távollétükben az országbíró és a vele törvény-
széket ülő bárók végső döntést nem hozhattak az ügyben, ezért a pert végső dön-
tésre elhalasztották [1353.] febr. 9-re (ad oct. fe. Purif. B. virg.), a felek által
bemutatott okleveleket pedig pecsétfővel lezárt (sub capitis sigilli) szelencében a
nádor magánál tartotta. A felek kijelentették, hogy más, a birtokkal kapcsolatos
oklevelük nincsen. Erről az időpontról a pert tovább halasztották aug. 1-jére (ad
oct. fe. S. Iacobi ap.) Ekkor megjelent a nádor előtt Márk fia János fia Márk ne-
vében a nyitrai kápt. megbízólevelével Isep fia Salomon, illetve Myko fia Mik-
lós fiai: Tamás és Péter és a maguk, valamint a kápolnaispán megbízólevelével
képviselt fr.-ük: István nevében és a per végső lezárást kérték. A nádor a fenti
oklevelek ismételt elolvasása után és miután a felek esküt tettek, megkérdezte
János fia Márk procurator-át, hogy [I.] Károly király két, középpecsétjével
(medicori suo sigillo) megerősített oklevelével szemben mit tud bemutatni, mi-
vel [I.] Károly király, miután összetörette első pecsétjét báróinak tanácsára, az
azzal megerősített adományait (donationes et perpetuationes) érvénytelenítette
(revocarat), hacsak nem erősítették meg azokat középpecsétjével (cum mediocria
sigilla sua). Salamon azt mondta, hogy [I.] Károly király 1329-ben kiadott okle-
vele, Ozlyan birtok ellentmondás nélküli, Myko fia Miklós részére történő ikta-
tásáról és a királyi ember által a nyitrai kápt. tanúságtevőjének jelenlétében vég-
zett bejárásáról hamisítvány és egyszerű szavakkal, minden bizonyíték nélkül
(simplici verbo, omni evidenti ratione destituto) ezt hajtogatta a nádor ismételt
kérdéseire, de nem tudott semmit mondani a hamisítás okáról. Ozlyan birtokot
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[I.] Károly király Márk fia Jánosnak Trenchynium-i Máté, az ország hűtlenének
halála után adományozta Op[....] vár (castrum) visszaállításáért (pro restitutione)
régi pecsétjével (sub antiquis suis sigillis) megerősített oklevelében más birto-
kokkal együtt. Később azonban régi pecsétje alatt tett adományát visszavonta és
Ozlyan birtokot Myko fia Miklósnak adományozta hűséges szolgálataiért, aki
azt kérte, hogy a királyi ember a nyitrai kápt. tanúságtétele mellett járja be a bir-
tokot. A hj. során az összehívott szomszédok és határosok nem mondtak ellen,
hanem beleegyezésüket adták a hj.-hoz, ahogyan az a királyi privilégiumból ki-
derült. Myko fia Miklós hűségesen szolgálta [I.] Károlyt és koronáját ifjúságától
kezdve, így amikor [I.] Károly segélyhadat vezetett Frigyes osztrák herceg és
fr.-ei részére Lajos, Bajorország (Bauaria) hercege ellen, Miklós is harcolt a ki-
rályi zászló alatt, megsebesült, Budo nevű fr.-ét pedig megölték, ahogyan ez ki-
derült Kuchky-i Sándor c. országbíró és Azara-i Sándor c., a királyi sereg kapi-
tányai jelentéséből is. [I.] Károly király Miklós fia Myko-nak adományozta ér-
demeiért Ozlyan birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt, régi
határai mellett (ahogyan az a nyitrai kápt. okleveléből kiderült), a hj. során pedig
senki nem mondott ellent, ahogyan az a király régebbi okleveléből kiderült, Oz-
lyan birtokot pedig újabb, kettős pecsétjével megerősített oklevelében főpapjai
és bárói tanácsára ismételten Miklósnak és örököseinek adományozta és mind-
eddig ő, illetve halála után fiai annak birtokában voltak. A nádor bírótársaival
(Tamás c. országbíró; Bereck győri prépost, Domonkos, a Strigonium-i Szt. Ta-
más vértanú-egyház prépostja; Ders fia Miklós mr., Gergely fia Miklós mr. és
Rohman-i György mr. a tárnokmr. albírája (vice iudex magistri tavarnicorum
regalium) együtt úgy döntött, hogy Ozlyan birtokot [I.] Károly király középpe-
csétjével megerősített privilégiuma alapján Myko fia Miklós fiainak ítélik, má-
sok jogainak sérelme nélkül. Márk fia János fia Márkra pedig a birtokkal kap-
csolatban örökös hallgatást parancsolnak és [I.] Károly oklevelének hamisítása
miatt elmarasztalják. D. Bude, 20. die oct. fe. B. Iacobi ap. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 68 092. (Ghyczy cs. lt. 11.) Hártya. Hiányzó N iniciálé. Kék-fehér
sodraton függő, természetes színű, ép pecsét. Hátlapon későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

555. 1353. aug. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy egyrészről Mylek-i Chokodey ~ Chokodh mr. és más-
részről Kolcha-i János fiai: Peteu, és Illés; uo. való Egyed fia Mathe között a
Vasvár m.-i, Gyngos folyó melletti Mylek birtok ügyében már hosszú ideje per
folyik az országbíró több memorialis oklevelének tanúsága szerint, melyet máj.
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztottak. Ekkor Mylek-i Chokodey sze-
mélyesen jelent meg, Kolcha-i János fiai: Peteu és János szintén személyesen
jelentek meg – fr. uterinus-ukat: Illést és uo. való Egyed fia Mathe-t a király
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megbízólevelével; Gyuke-t, fr.-üket pedig megbízólevél nélkül képviselve, ter-
hét magukra véve, ha az alább írtakban nem akar megmaradni –, és élőszóval
kijelentették, hogy ők Mylek birtok ügyében, amiről Chokody mr. azt állítja,
hogy királyi adomány útján illeti meg, a Kolcha-i nemesek pedig oklevelekkel
rendelkeznek a tulajdonjogáról, az országbírótól engedélyt kérve a megegyezés-
re, bárók és nemesek, fogott bírák segítségével a következőképpen egyeztek
meg: Chokody mr. az uralkodó által neki adományozott Mylek birtok szántó-
földjeinek, mezei földjeinek, ligeteinek és minden tartozékának negyed részét,
János fiai és Egyed fia Mathe Kolcha nevű birtoka felől és a Chokodey mr.-nek
maradó három résztől határokkal elválasztva Kysfolud-i Fülöp v. Peder-i Iwahon
fia Balázs (Kolcha-i nemesek részére küldött), valamint Zarka (dict.) Miklós v.
Vinan-i Henrik fia Péter (Chokodey mr. részére küldött) királyi emberek és a
vasvári kápt. tanúságtevőjének jelenlétében (akinek kiküldését az országbíró le-
velében kérte), júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Kolcha-i János fiai-
nak és Egyed fia Mathe-nek és örököseiknek örök birtoklásra átadja, azzal a ki-
kötéssel, hogy ha Chokodh mr. v. örökösei Mylek birtok negyedrészét nem ad-
ják át v. azt valamikor bírói úton megpróbálják visszaszerezni, akkor Chokodey
mr. v. örökösei párbajban vesztesként marasztaltassanak el (in gravamine succu-
bitus duelli facti potencionalis). Ha Kolcha-i János fiai és Egyed fia Mathe v.
örököseik Chokody mr.-t v. örököseit a másik három birtokrész miatt perbe von-
ják és a fenti megegyezést teljesen v. részben nem tartják be, akkor szintén pár-
bajban vesztesként marasztaltassanak el. A birtokrész kiadását és iktatását a vas-
vári kápt. oklevelében a feleknek aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi ap.) kell az
országbírónak megvinniük. A terminuson Chokodey mr. nevében Nagy (Mag-
nus) Lőrinc, a vasvári kápt. megbízólevelével egyrészről, másrészről Kolcha-i
János fiai: János és Gyuke a maguk nevében és a vasvári kápt. megbízólevelével
képviselve fr.-eiket és Egyed fia Mathe-t megjelentek az országbíró színe előtt
és bemutatták a vasvári kápt. oklevelét. E szerint a kápt. Vynam-i Henrik fia Pé-
ter (Chokodei részére küldött) és Kysfolud-i Tywan fia Fülöp (János fiai és
Egyed fia Mathe részére küldött) királyi emberekkel kiküldte tanúságtevőjét, Pál
sacerdos-t, kanonokot és Herman-i plébánost, akik visszatérve egybehangzóan a
következőket jelentették: júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) kiszálltak
Mylek birtokra, ahol Chokodey c. az uralkodó által neki adományozott birtok
szántóföldjeinek, mezei földjeinek, ligeteinek és minden haszonvételének ne-
gyedrészét, Kolcha-i János fiai és Egyed fia Mathey birtoka felől, a magának
megmaradó három résztől határokkal elválasztva, az országbíró oklevelének
megfelelően kiadta és iktattatta Illésnek, Peteu-nek, Jánosnak, Gyuke-nek és
Mathe-nek. A birtokrészeket elválasztó határok: a Sarwar várához (castrum) tar-
tozó Zechyn falu földje mellett két, újonnan állított földjel, Altalwth (dict.) út,
két domb két földjellel, kis bozótos, völgy, út, két, újonnan állított sarok-földjel
(mete terre angulares). Ettől É-ra Chokodey mr., Dé-re pedig a János fiainak és
Mathe-nak a földje van. A kiadás az iktatás ellentmondás nélkül zajlott. Az or-
szágbíró az oklevél megtekintése után az átadott földrészt János fiainak, Egyed
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fia Mathe-nak és örököseiknek adja örök birtoklásra, mások jogainak sérelme
nélkül. Erről függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet a felek részére.
D. Bude, 20. die oct. fe. B. Iacobi ap. predicti, a. d. 1353.

E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt., Székeskápt.
mlt., Vasvári kápt, rendezett iratok. 3/1/A. (Df. 279 099.) Hártya, N iniciálé.
Függőpecsétre utaló sodrat látszik.

Tá.: Bebek István országbíró, 1368. ápr. 3. Szombathelyi Püspöki és Vas-
vár-Szombathelyi Székeskápt. Lt., Székeskápt. mlt., Vasvári kápt, rende-
zett iratok. 3/11. (Df. 279 110.)

R.: Kóta 4. (112. szám).

556. 1353. aug. 22. Villanova

[VI.] Ince pápa Móric [fia] Istvánnak, a Chysich-i parochialis egyház
rector-ának (esztergomi egyházm.). László [fia] Péter veszprémi kanonok és
prépost arról tájékoztatta a pápát, hogy János veszprémi püspök az adományozá-
si jogához tartozó, üresedésben lévő veszprémi kanonokságot, prebendát és pré-
postságot neki rezerválta, melyet Péter azóta elfoglalt és tart. A pápa az ado-
mányt megerősíti, ha nem volt korábban már rezerválva, ugyanakkor elrendeli,
hogy Péter az esztergomi egyházban élvezett kanonokságról és prebendáról
mondjon le és az azok feletti rendelkezést magának tartja fenn és minden más
rendelkezést érvénytelennek tekint. A pápa [I.] Lajos király (V) kérésére az esz-
tergomi egyházban a fentiek folytán megüresedett kanonokságot és prebendát, a
kanonoki jog teljességével és minden tartozékával Móric [fia] Istvánnak rezer-
válja és érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel
szemben cselekszik. Mindez érvényes az esztergomi egyház statutum-ai és szo-
kásai ellenében is, továbbá akkor is, ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel bír er-
ről, illetve akkor is, ha az apostoli szék korábban megengedte a püspöknek és a
kápt.-nak, hogy senki elfogadására nem kötelezhetőek. Ha István személyesen
nem tud jelen lenni az eskü letételénél, akkor azt megbízottja (procurator) tegye
le, ő pedig akkor, amikor ott járt. Ha István e tisztséget elfoglalja, a Chysich-i
parochiális egyházról (esztergomi egyházm.) le kell mondania. D. apud
Villamnovam, avignoni egyházm., XI. Kal. Sept., pápasága első évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 430r–v. (Df. 289 419.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám); Áldásy 63. (116. szám); Reg. Suppl. II. 272. (23.

szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 166–167. (267. szám).

557. [1353. aug. 22. Villanova]

[VI. Ince pápa] a csanádi és a nyitrai püspököknek és a Castribituencensis
egyház decan-jának. Meghagyja, hogy Móric [fia] Istvánt v. procurator-át vezes-
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sék be a fenti tisztség, annak jogai, bevételei és tartozékai tulajdonába és védel-
mezzék meg abban. Biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban he-
lyet. D. ut supra. [Apud Villamnovam, avignoni egyházm., XI. Kal. Sept., pápa-
sága első évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 430v. (Df. 289 419.)

558. 1353. aug. 22. Villanova

[VI.] Ince pápa László [fia] Péter veszprémi kanonoknak és prépostnak.
János veszprémi püspök az adományozási jogköréhez tartozó veszprémi pré-
postságot, kanonokságot és prebendát neki adományozta, mely János korábbi
prépost halálával üresedett meg és Péter a javadalmat zavartalanul birtokolja
most is. Mivel Péter aggódik, hogy nem volt-e az rezerválva valakinek koráb-
ban, amiért őt abban zaklathatják, ezért a pápa tudtára adja, hogy a prépostság-
ban való megerősítése érdekében [I.] Lajos király (U) is folyamodott hozzá és
sem a prépostságot, sem a kanonokságot és a prebendát nem rezerválta másnak.
Ezért a pápa Pétert megerősíti a veszprémi egyház prépostságában, kanonoksá-
gában és prebendájában és meghagyja neki, hogy az esztergomi kanonokságról
és prebendáról mondjon le. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., XI. Kal.
Sept., apud Villamnovam, avignoni egyházm., XI. Kal. Sept., pápasága első
évében. [1353.]

Reg.: ASV. Registra Avenionensia 124/203v. (Df. 289 451.)
K.: Vespr. II. 158. (183. szám).
R.: Áldásy 63. (117. szám); Reg. Suppl. II. 271–272. (22. szám); Rábik, Reg.

Suppl. II/1. 166. (266. szám).
Megj.: Vö. következő számmal.

559. 1353. aug. 22. Villanova

VI. Ince pápa László fia Péter részére biztosítja az előző számban említet-
teket, de elfogadásuk esetén az esztergomi kanonokságot és prebendát megtart-
hatja. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., XI. Kal. Sept., pápasága 1.
évében. [1353.]

R.: Áldásy 62. (118. szám) (Registra Vaticana vol. 224. n. 1416. alapján).
Megj.: 1. R. által hivatkozott regisztrumkönyv az MNL. OL. gyűjteményében

jelenleg nem lelhető fel.
2. Vö. előző számmal.
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560. 1353. aug. 22. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) [kápolnaispánja] és titkos
kancellárja emlékezetül adja, hogy előtte személyesen megjelenve Magyar
(dict.) Pál mr., volt Gymus-i várnagy elmondta, hogy Gelse, Gerl, Nagmezadow
~ Nogmezadow és Kysmezadow (Vas m.), továbbá Hwzwpah ~ Huzupah (Zala
m.) birtokait, melyeket [I.] Károly királytól (H) kapott annak privilégiumával,
feleségének, Margit asszonynak, Chapou fia András fia László lányának és le-
származottaiknak adja, magának és utódainak ezekben semmilyen jogot fenn
nem tartva. A birtokokat eredetileg az asszony fr. uterinus-ai: László és Dénes
bírták, de őket gonosztevők megölték. Az asszony a birtokokkal szabadon ren-
delkezik, életében v. halálában annak adja, adományozza v. hagyományozza,
akinek akarja. Erről László prépost a kápolnaispáni honorja okán használt királyi
pecsét alatt állít ki oklevelet (sigillo pendenti regio, quo ratione dicti honoris
nostri comitatus capelle regie utimur). D. Bude, f. V. prox. an. fe. B. Bartholo-
mei ap., a. d. 1343. [! ∋ : 1353.]

Á.: I. Lajos király, 1369. márc. 23. Dl. 3609. (MKA., Acta eccl. ordinum et mo-
nialium, VETUS BUDA 29/21.) (16. sz.-i Má.-ban.)

K.: Zala I. 414–415. (1343. aug. 21-i kelettel).
R.: Bgl. V. 33–34. (1343. aug. 21-i keletttel); Anjou-oklt. XXVII. 557–558.

számok között.

561. 1353. aug. 23.

A pécsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Kourough-i néhai Philpus
mr. fiainak: Philpe-nek, Lászlónak és István mr.-nek László csázmai prépost és
királyi kápolnaispán egyezséglevele értelmében Gyllermus ~ Gillermus cardina-
lisnak, a titeli egyház prépostjának, Ezeg birtokon fekvő birtokrésze miatt, mely
László és István kezében örökbérletben van (titulo feudali), a prépostnak v. pro-
curator-ának 60 magyar arany ft.-ot (60 florenis in bono auro de Hungaria) kel-
lett fizetniük aug. 22-én (in oct. fe. Ass. B. virg.). Ekkor Philpus fiainak famu-
lus-a: Anyanus mr. deák (litteratus) megjelent a kápt. színe előtt és Montilium-i
Péter mr., Posoga-i prépost és pécsi kanonok káplánjának: Remundus mr.-nek és
Gillermus cardinalis procurator-ának a jelenlétében 40 ft-ot Philipe és László és
20 ft-ot István nevében megfizetett, megszámolva és megmérve és Remundus
mr. pecsétjével lezárva a kápt. sekrestyéjében (sacristia) elhelyezte. D. in crast.
oct. supradict., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 220. (Múz. Ta. Jankovich.) Hártya. Hátlapon későbbi kézzel írott, la-
tin nyelvű tárgymegjelölés és rányomott pecsétre utaló vágások.

Má.: Ue. szám alatt (1916. évi).
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K.: F. IX/2. 267–268. (132. szám); F. IX/7. 123–124. (73. szám); AO. VI. 108–
109. (68. szám).

562. 1353. aug. 23. v. 28.

Miklós, Liptó m. alispánja és Sándor [fia] János Lykav-i várnagy, Bebek
fiai: István és György mr.-ek, liptói c.-ek helyettesei (vicegerentes) emlékezetül
adják, hogy István és György mr.-ek oklevelében foglalt ügyben – nézeteltérés
támadt egyrészről István fiai: Poch, László és Egyed, másrészről a Tepla-i job-
bágyok között, hogy a Bikfapothok közelében, Poch és fr.-ei curia-jánál fekvő
földdarab melyiküké –, mint a m. c.-ei által delegált bírák összehívták a szom-
szédos nemeseket és a királyi jobbágyokat, valamint a feleket aug. 28-án (prox.
IV. f. p. oct. Ass. Marie), de mivel Poch és a Tepla-i jobbágyok vitatkoztak
egymással, ezért őket elküldték (invicem se mutuo altercantibus, tandem parti-
bus utriusque remotis) és a nemes és közrendű szomszédokat megkérdezték, ki a
birtok tulajdonosa, akik azt válaszolták, hogy már régtől fogva Poch és fr.-ei.
Ezért a m. hatósága iktatta Poch-nak és a fr.-einek a birtoknak egy részét, mely-
nek határai: Howzd (wlgariter) rész, hegycsúcs, földjel, kis árok, Bikfa folyó
forrása (caput), Poch és fr.-ei curia-ja. Egy másik részt a földjeltől Kyspotok felé
a jobbágyoknak iktattak. A felek az osztállyal elégedettek voltak. D. die pre-
notato, a. d. 1353. prox. VI. p. oct. Ass. Marie.

E.: Dl. 107 821. (Madocsányi cs. lt. 1983/6070.)
Má.: Ue. szám alatt (20. sz.-i).
Megj.: Az oklevél datálása nem egyértelmű. Az írnok a bírói döntés dátumában

a quarta feria szavakat teljesen kiírta, ami jelen esetben aug. 28-át ad.
Az oklevél datatio-jában azonban kettős napi dátumot találunk: egyrész-
ről a döntésnek a szövegben olvasható napját adja meg a die prenotato
szavakkal, majd az évszám után ismét leírta a napi dátumot, amiben a
sexta szó szerepel, ami azonban az oklevél alapján aug. 23-ra keltezhető.
Jelenleg nem lehet tisztázni, hogy az írnok melyik esetben követett el
hibát, hol írt rossz dátumot, ezért szerepel az oklevél kettős datalással a
kötetben.

563. 1353. aug. 24. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy [kiszakadt, átíró oklevélből
pótolva: Key]kkw-i Biter fia Péter fiai: Miklós és György hűséges szolgálatai-
kért, különös tekintettel az országban elszaporodott tolvajok, latrok és más go-
nosztevők kiirtásáért (pro extirpatione), abban a kegyben részesíti őket, hogy
akit a tolvajok, latrok és gonosztevők közül a Nógrád m.-i Gyarmath birtokukon
elfognak, ők v. örököseik elítélhessék és birtokukon akasztófát és más kínzóesz-
közöket (patibulum et alia genera tormentorum) létesíthessenek. Jelen oklevelet
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a visszahozata után privilegiális formában is ki fogják állítani. D. Bude, in fe. B.
Bartholemei ap., a. d. 1353.

Á.: I. Lajos, 1364. dec. 25. Dl. 65 768. (Balassa cs. lt. 83.)
R.: Balassa 44. (106. szám).

564. 1353. aug. 26. Buda

[I.] Lajos király (H) a Jazou-i konv.-nek. Jelentették neki Cap-i Tamás fia
János nevében, hogy Gereuch-i Ramacha fia Gergely aug. 15-én (in fe. Ass.
virg. glor.) hatalmaskodva János birtokára tört, jobbágyainak 40 ökrét saját,
Gereuch nevű birtokára elhajtotta, amit Vngh m. alispánja és szb.-i is megerősí-
tettek. Az uralkodó ezért felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek
a jelenlétében Puksa-i György királyi ember a fentiekről kikutatja az igazságot
mindenkitől, akitől lehet és kell, különösen a m. alispánjától és szb.-itól. A fenti-
ekről a kápt. a királynak tegyen jelentést. D. Bude, 3. die fe. B. Bartholomei ap.,
a. d. 1353.

Á.: a 639. számú oklevélben.
K.: Z. II. 542–543. (404. szám) (az átíró oklevélben).

565. 1353. aug. 26. Buda

[I.] Lajos király (H) a bácsi kápt. tudtára adja, hogy jelentette neki
szentszalvátori (de S. Salvatore) István fia Simon, hogy Berzethe (dict.) Miklós
mr. júl. 1-jén (f. II. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap.) embereivel hatalmaskodva
rátört Cherygh nevű birtokára, 3 napig ott időztek, az összes gabonát levágták és
szőlejét teljesen tönkretettek András bán és Wlko m. szb.-inak tiltakozása ellené-
re, továbbá Péter nevű jobbágyát életveszélyesen megsebesítették. Ezért az ural-
kodó felszólítja a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében
Dorno-i György v. Kendurus-i Mihály v. [kápt. oklevele: Herman-i] Fábián fia
Tamás v. fr.-e: Bálint királyi ember megtudja a fentiekről az igazságot és mind-
erről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, 3. die fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1353.

Á.: a 645. számú oklevélben.

566. 1353. aug. 26.

A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti Miklós mr. zalai alispán-
nak és a szb.-knak, hogy oklevelüknek megfelelően Mendzenth-i Lőrinc fia
Miklós m.-i emberrel kiküldték familiaris-ukat: Duba-i Bertalan fia Pétert, akik
visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: Miklós m.-i ember a
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konv. emberének jelenlétében aug. 24-én (sabb. die videlicet in fe. B. Bartholo-
mei) Makua-i Beke fia Bekét [hátlap: és István fia Kozmát] az általa zálogként
bírt Lovn [?] birtokon Gergely fia Domonkossal szemben megidézte szept. 5-re
(ad quind. f. V. prox. an. fe. B. Bartholmei ap.) az alispán és a szb.-k színe elé.
D. 3. die diei evocationis, a. d. 1353.

E.: Dl. 4380. (MKA. NRA. 1698/70.) Papír. Hátlapon külzet (Nobilibus viris et
honestis, magistro Nicolao vicecomiti Zaladiensi et iudicibus nobilium eius-
dem comitatus pro Dominico filio Gregorii contra Beke filium Beke et Cos-
mam filium Stephani ad quindenas ferie quinte proxime ante festum beati
Bartholomei nunc venturas citatoria.) és természetes színű, kerek zárópe-
csét.

Megj.: Lovn birtok neve a sor felett beszúrva szerepel.

567. 1353. aug. 29. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egy-
részről Mykch volt bán fia Akws ~ Akus mr., másrészről Heym fia Pál fia Bene-
dek, Apachasomlya-i várnagy és elmondták, hogy ha Pál fia Benedek mr. a
Pelyske folyó mellett Ke-re fekvő, Zentmychal ~ Zentmyhal birtokát új bírói
döntéssel a jog rendje szerint vissza tudja szerezni és neki azt iktatni fogják, ak-
kor az iktatás 15. napján (15. die diei ipsius possessionarie statutionis) Zentmy-
hal birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt, ahogy neki is iktat-
ták, a zalai konv. tanúságtétele mellett – akinek a kiküldését a nádor jelen okle-
velével kérte – Akus mr.-nek iktattatja örökös birtoklásra. Cserébe Akus mr.
ugyanaznap, mielőtt a birtokot neki iktatják, 70 M. széles budai dénárt fizet Be-
nedek mr.-nek a birtokért. Ha a felek valamelyike a fenti megegyzést nem tartja
be, párbajban vesztesként marasztaltasson el. D. Bude, in fe. Decoll. S. Iohannis
Bapt., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 221. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján természetes színű pecsét
töredéke.

Má.: Ue. jelzet alatt (1907. évi).

568. 1353. aug. 31. Villanova

VI. Ince pápa a veszprémi, a váradi és a zágrábi püspökök tudtára adja,
hogy nemrégiben [I.] Lajos király (H), anyja: Erzsébet királyné és felesége: Er-
zsébet királyné részéről azt kérték tőle, hogy az óbudai (Vetus Buda) Szűz Má-
ria-kápt.-t helyezze máshová, mert a királyi család familiaris-aival Újbuda (Nova
Buda) várában (castrum) (veszprémi egyházm.) szokott időzni, ami közel van a
prépost és a kápt. kezén lévő Óbudához és az egyház népei károkat kénytelenek
ezért elszenvedni. Azonban a pápának nincs a fentiekről tudomása, ezért a püs-
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pököknek megparancsolja, hogy mindannyian v. közülük ketten idézzék meg a
prépostot és a kápt.-t, valamint mindenkit, akit szükséges és tudakozódjanak a
fentiekről, a király által cserében felajánlott várról v. helyről, hogy az kedvezőbb
lenne-e a kápt.-nak, és informálják róla pecsétjükkel lezárt levélben. D. apud
Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Sept., pápasága 1. évében. [1353.]

E.: ELTE Kvt. Kézirattár: Diplomatarium autographum. D/14. (Df. 283 403.)
Hártya, I iniciálé. Függő ólombullával megerősítve. Hátlapon más középkori
kézzel tárgymegjelölés: Super facto permutationis.

Reg.: ASV. RA. 122/182v–183r. (Df. 289 427.)
K.: F. IX/2. 247–248. (121. szám); F. IX/6. 57–58. (64. szám); Theiner II. 5.

(10. szám); Vespr. II. 159. (184. szám); MTT. (1857) 164–165. (332. szám).
R.: Kar., HH. 96–97. (209. szám); Reg. Suppl. II. 274–275. (28. szám); Bártfai

Szabó, Óbuda 75–76. (55. szám) (egy része E.-ben is).

569. 1353. aug. 31. Villanova

[VI.] Ince pápa a klarisszák óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára-monostor
apátnőjének és soror-jainak tudtára adja, hogy megerősíti a monostor [I.] Lajos
király (H), anyja: Erzsébet királyné és felesége: Erzsébet királyé (U) általi alapí-
tását és birtokokkal és más javakkal való megajándékozását, az alapítók kérésé-
nek megfelelően. D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Sept., pá-
pasága 1. évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/177v. (Df. 289 449.)
K.: Katona, Hist. crit. X 78–79.; F. IX/2. 248–249. (122. szám); Theiner II. 4.

(6. szám); Vespr. II. 160. (186. szám).
R.: MTT. 4. (1857) 165. (333. szám); Áldásy 63–64. (119. szám); Reg. Suppl.

II. 23. (25. szám); Bártfai Szabó, Óbuda 75. (54. szám).

570. 1353. aug. 31. Villanova

VI. Ince pápa [I.] Lajos király (U), anyja: Erzsébet királyné és felesége:
Erzsébet királyné kérésére engedélyezi, hogy az általuk alapított óbudai (Vetus
Buda) klarissza monostor minden olyan privilégiummal, szabadsággal és kegy-
gyel élhessen, mint a rend más kolostorai. D. apud Villamnovam, avignoni egy-
házm., II. Kal. Sept., pápasága 1. évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/177v. (Df. 289 449.)
K.: Theiner II. 4. (7. szám); Vespr. II. 160. (186. szám).
R.: Áldásy 64. (120. szám); Reg. Suppl. II. 273. (25. szám).
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571. [1353. aug. 31. Villanova]

[VI.] Ince pápa Erzsébet királynénak (U), [I.] Károly király (U) özvegyé-
nek kérésére megengedi, hogy tisztességes hölgyek kíséretében a klarisszák
óbudai (Vetus Buda) monostorát (veszprémi egyházm.) és más monostorokat,
azok rendelkezéseit meg nem szegve, meglátogathatja, de ő és kísérői ott sem
nem étkezhetnek, sem nem éjszakázhatnak. [D. apud Villamnovam, avignoni
egyházm., II. Kal. Sept., pápasága 1. évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 125/178r. (Df. 289 449.)
K.: Theiner II. 4. (8. szám); Vespr. II. 159–160. (185. szám).
R.: Áldásy 64. (121. szám); Reg. Suppl. II. 274. (26. szám); Rábik, Reg. Suppl.

II/1. 167–168. (269. szám).

572. [1353. aug. 31. Villanova]

VI. Ince pápa Erzsébet királynénak (U) az előző számmal megegyező tar-
talmú levelet intéz. [D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Sept.,
pápasága 1. évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 125/178v. (Df. 289 449.)
K.: Theiner II. 4. (8. szám); Vespr. II. 159–160. (185. szám).
R.: Reg. Suppl. II. 274. (26. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 167–168. (269.

szám).

573. [1353. aug. 31. Villanova]

VI. Ince pápa [I.] Lajos királynak (U) az előző számmal megegyező tar-
talmú levelet intéz. [D. apud Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Sept.,
pápasága 1. évében. [1353.]]

K.: Theiner II. 5. (9. szám); Vespr. II. 159–160. (185. szám).
R.: Reg. Suppl. II. 274. (26. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 167–168. (269.

szám).
Megj.: Jelen oklevelet nem tartotta fenn a Df. 289 449.

574. [1353. aug. 31. Villanova]

[VI. Ince pápa] [I. Lajos király és a két Erzsébet királyné] kérésére enge-
délyezi, hogy a jelenlétükben miséző v. prédikáló pap a jelenlévőknek 100 nap
búcsút engedélyezzen a kérvényben írott egy év és negyven nap helyett. [D.
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apud Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Sept., pápasága 1. évében.
[1353.]]

R.: Reg. Suppl. II. 274. (27. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 168. (270. szám).

575. 1353. aug. 31. Villanova

[VI.] Ince pápa a zágrábi és a nyitrai püspökök tudtára adja, hogy nemré-
giben I. Lajos király (U) és Erzsébet, István bosnyák király leánya azt kérte,
hogy negyedfokú rokonságuk ellenére, a Szentatyának részükről kifejtett okok
miatt megkötött és elhált házasságuk miatt magukra vont kiközösítés alól (ab
excommunicationis sententia) mentse fel őket és adjon nekik utólagosan enge-
délyt a házasságkötésre. A pápa a botrány (scandala) megelőzése érdekében
meghagyja a címzetteknek, hogy megfelelő időpontban mentsék fel a királyt és
Erzsébetet a kiközösítés alól és hagyják meg őket a házasságban, hogy az abból
született gyermek származása ne legyen kétséges. A királynak és feleségének
javaiból annyit kell adni egy v. több Mo.-i egyháznak a diszpenzáció kiállítását
követő két évben, hogy annak éves jövedelme elérje a 50 ezüst M.-t. D. apud
Villamnovam, avignoni egyházm., II. Kal. Sept., pápasága 1. évében. [1353.]

Reg.: ASV RA. 125/182v. (Df. 289 450.)
K.: Reg. Suppl. II. 273. (24. szám); Smič. XII. 194. (143. szám); Rábik, Reg.

Suppl. II. 167. (268. szám).
R.: Áldásy 64. (122. szám); SZR. 129. (1183. szám).

576. 1353. aug. 31. Villanova

[I.] Lajos király arra kéri [VI.] Ince pápát, hogy a [VI.] Kelemen pápa ál-
tal országában négy esztendőre neki átengedett, az egyházak, monostorok, egy-
házi személyek és egyházi helyek (ab ... locis ac personis ecclesiasticis) által fi-
zetendő tizedek megadása alól kibújni akarókkal szemben szerezzen érvényt a
megállapodásnak és az egyházi megbízottakat utasítsa a szigorúbb behajtásra. D.
apud Villamnovan, avignoni egyházm. II. Kal. Sept., pápasága 1. évében.
[1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 275–276. (29. szám); Doc. Trans. C. X. 227. (210. szám)
(román); Erdélyi Okm. III. 268. (726. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 168–
169. (271. szám).
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577. 1353. szept. 1. Kerc

Marsilius fr., a Kercz-i [Szűz Mária-kolostor] apátja (esztergomi
egyházm.) és az ottani ciszterci konv. emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Cunrad sacerdos, a miklósfalvi (de villa Nicolai) egyház rectora és felolvasta
fellebbezését (appellationem in cartha scriptam coram nobis legit):

Cunrad sacerdos, a miklósfalvi egyház rector-a Marsilius apát és a Kercz-i
Szűz Mária-konv. előtt kijelentette, hogy ő a miklósfalvi Szt. Miklós-egyházat
régóta (iam multis diebus) békében bírta, amiben András erdélyi püspök felha-
talmazása alapján nuntius-a: Mihály mr., Doboca-i főesp. erősítette meg. Most
azonban Péter Appoldya-i plébános és Kyzdy-i decan, valamint János, Dalya
Maior-i plébános a püspök mandatumára hivatkozva arra törekszenek, hogy he-
lyére állítsák János sacerdos-t, akit Mihály mr. főesp. jogszerűen távolított el
onnan; eltiltott és kiközösített. János azonban ezzel nem törődve továbbra is mi-
sézett, Miklósfalván lakva (residentiam haberet) nyilvánosan bort árult és plébá-
niáján kocsmát tartott; ágyasokat tartott; az előző évi nagyböjt idején a falutól
távol maradt és emiatt három gyermek kereszteletlenül halt meg. Jánost a fentie-
kért, továbbá a hazudozásaiért a püspök letette hivatalából, továbbá két ízben is
bebörtönöztette. Mivel jogtalanul zaklatják, ezért Péter Appoldya-i plébános és
Kyzdy-i decan, valamint János, Dalya Maior-i plébános és a letett János
sacerdos ellenében András püspökhöz fordul és védelmét kéri, valamint azt,
hogy a püspök tűzzön ki számára egy határnapot, hogy zsinat előtt (ad sanctam
congregationem synodalem) bizonyíthassa állításait.

Marsilius apát és a konv. pecsétjükkel megerősített oklevelükbe foglalják
Cunrad előttük felolvasott fellebbezését. D. in Kercz, a. d. 1353., in die S. Egidii
abb. et conf.

E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt., Erdélyi kápt., Oklevelek 1/155. és BEKE 1/135.
(Df. 277 330.). Hártya, függőpecsétre utaló vágások és hártyacsíkok. Hátlap-
ján nehezen olvasható szöveg, mely az Erdélyi Okm. szerint UV-fény alatt
olvasható és az erdélyi kápt. közel egykorú okleveléről készült feljegyzés.
Ez a Balcach-i egyház ügyével kapcsolatos fellebbezés során kiküldött egy-
házi személyek zálogosítást is említő eljárásról szól. Az ebben említett sze-
mélyek: Péter mr., Kezdy-i főesp.; Mihály mr. Doboka-i főesp. és káplánja:
Miklós karpap; Pál Culuswar-i plébános; Domonkos erdélyi prépost; Kulus-
munustor-i apát.

K.: Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. 40–42. (1350-re datálva); F. IX/1 797—
800. (424. szám) (1350-re datálva); ZW. II. 100–101. (681. szám); Doc.
Trans. C. X. 227–230. (211. szám) (román ford. is).

R.: TT. 12. (1889.) 758. (135. szám); SZR. 129. (1184. szám); Erdélyi Okm. III.
269. (727. és 728. szám).

Fk.: Doc. Trans. C. X. 453.
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578. 1353. szept. 1. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy Simon apát panaszaiból meg-
tudta, hogy a Szt. Mária-hegyi Boldogságos Szűz-monostor és fr.-ei és a hozzá-
juk tartozók tutor-juk gyakori változásai miatt (per sepissimas tutorum seu pro-
tectorum eorundem mutationes) sok kárt szenvednek. Ezért az uralkodó megen-
gedi a monostornak, hogy az apát és a fr.-ek a király alattvalói közül azt válasz-
szák maguknak protector-nak, akit akarnak és szabadon le is tehessék hivatalá-
ból. D. Bude, in fe. B. Egidii abb., a. d. 1353.

Á.: Zsigmond király, 1392. dec. 17. Dl. 87 623. (Esterházy cs. hercegi ága.
Repositorium 17/O/490.)

K: F. IX/2. 225. (107. szám).
R.: Kovács, Borsmonostor 251–252. (20. szám); Hervay, Rep. Cist. Hung. 68.

579. 1353. szept. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) a vasvári kápt. tudtára adja, hogy az elhunyt
(quondam) Miklós fia Gergely egyéb gonosztettei mellett nemrégiben (diebus
nuperime preteritis) Chwz (dict.) János mr. tengerentúli részekről (de partibus
transmarinis) visszatérő famulus-ait és serviens-eit kifosztotta és János mr. egy-
némely javát (bona) tőlük eltulajdonította. Ezért az uralkodó úgy rendelkezett,
hogy János mr.-rel lefoglaltatja Gergely birtokait és birtokrészeit, azonban az
ország nemeseinek a király által nemrégiben jóváhagyott szabadsága úgy ren-
delkezik, hogy a fiút az apa és általában az ártatlant a vétkes bűnei miatt nem
lehet büntetni (quia libertate nobilium regni nostri per nos nuperrime eidem
gratiose concessa requirente filius pro excessibus et delictis patris sui et univer-
saliter innocentes pro offensis nocentium non debeant aggravari). Ezért az ural-
kodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében a kirá-
lyi curia-ból küldött speciális királyi ember, Imre fia Imre kiadja Gergely fiai-
nak: Miklósnak, Olivérnek, Lászlónak, Istvánnak és Andrásnak a birtokrészeit,
továbbá Gergely lányainak: Ilonának és Klárának az őket leánynegyedként meg-
illető birtokrészeiket, Gergely özvegyének: Margitnak a férjének birtokaiból hit-
bérként és jegyajándékként őt megillető birtokrészeivel együtt. A Gergely birto-
kaiból a fentiek kiadása után megmaradó részek János mr.-hez kerülnek, amíg
Gergely fiai v. mások azokat vissza nem váltják. Minderről a kápt. tegyen jelen-
tést. D. Bude, f. II. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1353.

Á.: a 642. számú oklevélben.
K.: Zala I. 541–543. (344. szám) (átíró oklevélben).
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580. 1353. szept. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) Mykch volt bán fia István mr. zalai c.-nek és hivatal-
beli utódainak tudtára adja, hogy Reznuk-i Gergely fiait: Olivért, Miklóst, Lász-
lót, Istvánt és Andrást jobbágyaikkal és birtokaikkal együtt különös védelmébe
vette (in ... protectionem et tutelam specialem). Ezért megparancsolja a c.-nek,
hogy Gergely fiait jobbágyaikkal és birtokaikkal együtt a király személyében
minden jogtalan támadással szemben védelmezze meg és birtokaikat lakosokkal
népesítse be (habitatorum copia decorare). D. Bude, f. II. prox. an. fe. Nat. B.
Marie virg., a. d. 1353.

E.: Dl. 102 948. (Batthyány lt. Illésházy cs. lt. 17/3.) Hártya. Előlap felső szélén
kancelláriai jegyzet (Commissio domine regine.). Hátlapon a mára lepergett
nagypecsét által eredetileg takarva kancelláriai jegyzet (Commissio domine
regine.) és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

581. 1353. szept. 2.

A fehérvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről személyesen Tot (dict.) ~ Sclaus Lőrinc mr. fia: Miklós erdélyi vajda
(magnificus vir) és fr. carnalis-ának: Leukus székelyispánnak és Brasow-i c.-nek
a nevében Sclaus Benedek, fehérvári polgár (civis castri Albensis) és Miklós
vajda famulus-a László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és
titkos kancellárja megbízólevelével, másrészről Imre mr. fiai: István mr. fehér-
vári kanonok és Miklós, Keztlen-i nemesek Miklós vajda és fr.-e a Nyitra m.-i
Saag birtokának, valamint Imre fiai Keztlen (Nyitra m.) birtokának cseréje
ügyében és Miklós vajda és Sclaus Benedek elmondták, hogy a vajdát és fr.-ét a
Saag birtokon bármilyen címen megillető részeket (szomszédok: Dé: Imre fiai-
nak birtoka, Ny: Kyssag birtok, É: Bayanch birtok és Dychy, Ke.: Kelechen)
minden tartozékával és haszonvételével egyetemben (mint trágyázott és nem trá-
gyázott szántó- és mezei földek, erdők, szőlők, bozótosok, ligetek, gyümölcsfák,
telkek és mások) régi határaik mellett maguknak és fiaiknak abban semmi jogot
v. uralmat fenn nem tartva átadják Imre fiainak és örököseiknek Kezthlen nevű
birtokukért és annak minden tartozékáért és haszonvételéért (mint telkek, szántó-
földek, legelők, kaszálók, halastavak, a Vaag folyó, malomhelyek és egyebek)
cserébe. Kezthlen birtok határai: Ke: Galgoch birtok, Dé: Noghkeztlen birtok,
Ny: Jarkoth birtok, É.: Rubenfeulde birtok. Kikötötték, hogy ha valamely fél a
jövőben a másikat a csereként átadott birtokban nem tudja megőrizni, akkor ha-
sonló birtokot kell neki a sajátjából adnia v. a cserebirtokot kell visszaadnia,
ahogyan erre kötelezték örököseiket is. Minderről a kápt. a felek kérésére függő-
és autentikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. a. d. Incarn. 1353.,
IV. Non. Sept., amikor Thatamer a prépost, János a cantor, Demeter a custos és
másik János a decan. A.
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E.: Dl. 4382. (MKA. NRA. 423/56.) Hártya. Hiányzó C iniciálé. Zöld sodraton
függő, természetes színű, kerek, sérült pecsét. Hátlapon más középkori kéz-
től (Super [...] possessionis Saag.), illetve későbbi kezektől származó, latin
nyelvű tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 109–111. (69. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Doc. Trans. C. X. 230. (212. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 269. (729.

szám).

582. 1353. szept. 2.

A pozsonyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
személyesen Loth-i Tamás fia Mihály (nobilis vir) fiaival: Tamással és Pállal és
elmondta, hogy Loth birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt
(szőlő, erdők, ligetek, rétek, vizek, kaszálók) soror-ának: Zabakreek-i (Nyitra
m.) Mihály lányának, Ágnes asszonynak (nobilis domina) (Zala-i Péter mr. fele-
sége) a neki járó leánynegyedként, továbbá Péter mr. Ágnes asszonytól született
gyermekeinek: Gothardusnak és Jánosnak, valamint örököseiknek adják 120 M.
széles bécsi dénárért (minden M.-t 10 pensa-val számolva), örökös birtoklásra és
visszavonhatatlanul. Az eladáshoz Tamás és Pál is hozzájárultak. Mihály és fiai
kötelezték magukat, hogy ha a jövőben Ágnes asszonyt v. fiait: Gothardust és
Jánost v. örököseiket Venus asszony (ua. Mihály felesége) a Loth birtokból neki
járól hozománya, leányai pedig a nekik járó leánynegyedük miatt perelni fogják,
akkor ők és örököseik saját költségükön és fáradságukon tartoznak megvédel-
mezni őket, cserébe Ágnes asszony más birtokaikból nem követeli a negyedet.
Erről a kápt. függő, autentikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. f.
II. prox. p. fe. Decoll. S. Iohannis Bapt., a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14/11/4. (Df. 226 737.) Hártya. Füg-
gőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján egykorú kézzel a birtok neve (Loth), va-
lamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

583. 1353. szept. 2.

Derenchen-i Péter fia Miklós [oklevél más részéből: Gwmur] m. alispánja
és a négy szb. 1353. szept. 2-án (f. II. prox. an. fe. Nat. B. virg., a. verbi Incarn.
1353.) kelt oklevele szerint korábbi oklevelüknek megfelelően megjelent előttük
személyesen egyrészről Kyrali-i István fia István mr., másrészről Mehy-i Sándor
fia Jakab mr. és István bemutatott négy oklevelet. Az első szerint Kelemen fia
Péter, valamint Kelemen fr.-e: Miklós az Alkeu nevű birtokból egy részt 4 és fél
M.-ért elzálogosított Istvánnak, oly módon, hogy ha a kikötött határidőn nem
tudják visszaváltani, akkor csak a zálogösszeg duplájáért tehessék meg. A máso-
dik oklevél szerint Kelemen Alkeu birtokából egy részt elzálogosított 3 ft.-ért
István mr.-nek, oly módon, hogy ha a visszaváltás idején nem tudná visszaválta-
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ni, akkor bírói rész nélkül annak duplájáért tehesse meg. A harmadik oklevél
szerint Kelemen egy részt Alkeu birtokából 1 M.-ért elzálogosított István
mr.-nek. A negyedik szerint Kelemen fia Péter Alkeu birtokából egy újabb részt
István mr.-nek 1 M.-ért elzálogosított. Mivel Kelemen fia Péter a alispán és a
szb.-k előtt úgy nyilatkozott, hogy az elzálogosított birtokrészeket István mr.-től
visszaváltani nem tudja, ezért a m. hatósága úgy ítélt, hogy az oklevél kiadásá-
nak 15. napján, szept. 26-án (in quind. datarum ipsarum litterarum) Sándor fia
Jakab mr. Alkeu birtokának István mr.-nek elzálogosított részeiből egy részt
(recta pars), amelyik Mehy felől esik, minden tartozékával és haszonvételével
együtt, az István mr.-nek megfizetett zálogösszegért, valamint annak duplájáért
(mint a bírónak járó rész) kiválthat. István mr. megerősítette, hogy Jakab mr. a
részére 3 M.-t és 15 garas zálogot (capitalis pecunia) és a bírónak járó részből 1
M.-t és 7 garast neki megfizett, míg az alispánnak és a szb.-knak 2 M.-t és 14
garast fizetett. Jakab ezen felül kijelentette, hogy ha Kelemen fia Péter, fiai v.
fiainak fiai az István mr.-nél zálogban lévő birtokrészeket visszaváltják, akkor a
nála lévő részeket is visszaválthatják a pénz megfizetése után.

Tá.: Zsigmond király, 1399. febr. 19. Dl. 8391. (MKA. NRA. 455/22.)

584. 1353. szept. 3. Buda

[I.] Lajos király (H) a szepesi kápt. tudtára adja, hogy Bayor-i Péter fia
Beke mr. elmondta neki, hogy Bayor nevű birtokát be kell járni és más birtokok-
tól határokkal elválasztani. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki
tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Nadfeu-i Domonkos fia Miklós v. uo. való
László v. Janoul-i Márton fia Miklós v. Rachlouicha-i Tamás fia Miklós király
ember kiszáll a birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelen-
létükben bejárja azt igaz és régi határai mentén, a szükséges helyeken új határje-
leket emel és iktatja Beke mr.-nek, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, az eset-
leges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt.
tegyen jelentést. D. Bude, f. III. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1353.

Á.: a 702. számú oklevélben.

585. 1353. szept. 4. Buda

[I.] Lajos király (H) az egri kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Werez-i [hátlap: Kuer (dict.) Miklós fia] János fia György, Nomar-i Bethlem fia
Simon özvegye és Kellemes-i Nagy (Magnus) Domonkos felesége (Edelen-i
László lánya) [hátlap: azaz Laad-i Domonkos lánya és unokája, Margit és Erzsé-
bet] nevében, hogy a Torna m.-i Kapulna birtokon van egy birtokrészük, melyet
Laad-i [hátlap: Domonkos fia] János özvegye és lányai jogtalanul elfoglaltak és
ezt szeretnék visszakapni. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki ta-
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núságtevőjét, akinek a jelenlétében Wihfel-i László fia Egyed v. Fynke-i László
v. Warkun-i Aba fia Gergely királyi ember kiszáll a birtokrészre, azt az összehí-
vott szomszédok és határosok jelenlétében visszaveszi és iktatja Györgynek és
az asszonyoknak azzal a joggal, amivel hozzájuk tartozik. Az esetleges ellent-
mondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt. a királynak
tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Marie virg., a. d. 1353.

Á.: a 670. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 118–119. (78. szám) (átíró oklevélben).

586. 1353. szept. 5.

Miklós prépost és a Jazov-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je em-
lékezetül adja, hogy megjelent előttük személyesen egyrészről Bozyta-i Cordus
(dict.) István fia Miklós, másrészről Matyus fia Lőrinc deák (litteratus) és előbbi
elmondta, hogy Lőrincet fiatalkorában (in iuventute sua) Miklós atyja: István
elhozta hazulról (propria exductus), és ő hűségesen és tevékenyen szolgált atyjá-
nak és neki ifjúságától kezdve különféle ügyekben, különösen akkor, amikor őt
egy égő házból kimentve a haláltól mentette meg és neki mestere és oktatója
(magister et eruditor) volt. Mindezekért, továbbá rokonságuk miatt Lőrinc deák-
nak és örököseinek adományozza örök birtoklásra az Abawyuar m.-i Cheb birtok
Ke-i felét, Radwan birtok határaitól kezdve, a völgyön, folyón és a falun át
Lanch birtok határáig, régi határai mellett, melyekkel ősei is bírták azt, magának
és örököseinek semmilyen jogot abban fenn nem tartva. Kijelentette, hogy ő és
örökösei Lőrincet és örököseit mindenkivel, különösen fr. uterinus-ával: János-
sal szemben tartoznak a birtokban szavatolni. Ha nem tudják, akkor egy másik,
ua. m.-ben fekvő, csak őt és örököseit illető birtokrészéből minőségre, mennyi-
ségre és jövedelmezőségre nézve ugyanolyan másikat tartozik és tartoznak neki
adni. Erről a konv. függőpecsétjével megerősített és intercidált (alphabeto
intercisas) oklevelet ad. D. f. V. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1353.

E.: Dl. 84 787. (Semsey cs. lt. 1.22.) Hártya. O iniciálé. Vörös sodraton függő,
természetes színű, kerek, ép pecsét. Plica alatt ABC chirographum. Hátlap-
ján későbbi kézzel írott, magyar nyelvű tartalmi összefoglaló (Jaszoi convent
másrendbéli fassionilissa, melly által azon Bozittyai (?) Kordus Miklós
ugyanazon litteratus Lőrincnek Abaújvármegyébe lévő Cseb nevő falvának
felét örökössen cedálta videlicet odaajándékozta hív szolgállattyaért, in An-
no 1353.)

587. 1353. szept. 6. Kapornak

Miklós c., István mr. zalai c. albírája (viceiudex) és a négy szb. emlékeze-
tül adja, hogy a Zala-i konv. idézőlevelének megfelelően Makua-i Beke fia
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Bekét a nála zálogban lévő Lveu birtokon megidézték, hogy szept. 5-én (f. V.
prox. an. fe. Nat. virg. glor.) Reznuk-i Gergely fia Domonkossal szemben jelen-
jen meg a m. színe előtt, de Beke nem ment el és nem küldött responsalis-t sem,
ezért a m. hatósága őt 3 M. bírságban elmarasztalja, ha nem tudja magát kimen-
teni. D. in Kapurnuk, f. VI. prox. p. terminum et diem annotatum, a. d. 1353.

E.: Dl. 4384. (MKA. NRA. 447/32.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Dominico filio
Gregorii de Reznuk contra Beke filium Beke de Makua iudicalis.). Három,
természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Zala I. 541. (343. szám).

588. 1353. szept. 8. Buda

[I. Lajos] király titkos pecsétjével megerősített, 1353. szept. 8-án, Budán
(Bude, in fe. Nat. S. Marie, a. d. 1353.) kelt nyílt oklevele szerint: Magyar (dict.)
Pál az uralkodó elé állva elmondta, hogy a Zabouch m.-i Patroh és Ayak nevű
vásárolt birtokait minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt (művelt és
műveletlen, trágyázott és mezei szántóföldek, rétek, kaszálók, erdők stb.) átadta
feleségének: Margitnak és lányának: Erzsébetnek. Az asszonyok a birtokokat
nem adhatják el, de életük végéig használhatják. Haláluk után pedig a váradi
egyházra és a püspökségre, Demeter püspökre és utódaira száll.

Tá.: Oppelni László nádor, 1371. máj. 12. Dl. 77 473. (Zichy cs. zsélyi lt. Misc.
19.)

K.: Z. XII. 38–39. (36. szám)

589. 1353. szept. 9. Buda

[I.] Lajos király (H) az egri kápt.-nak. Jelentették neki Regun-i Dénes fia
Tamás nevében, hogy a Kalunga nevű birtok (Zabouch m.) az övé és Bezded
nevű birtokának határai között fekszik, azonban most Varada-i László fia János
azt saját birtokaként (nomine possessionis sue) visszakövetelte és azt állítja,
hogy az Tusyr ~ Tuser nevű birtoka határai között fekszik. Ezért az uralkodó
felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Kystarkan-i
Máté fia László v. Tuser-i László v. Zygan-i László királyi ember mindenkitől,
akitől illik és kell, a fentiekről megtudja az igazságot és minderről a kápt. tegyen
jelentést. D. Bude, 2. die fe. Nat. virg. glor., a. d. 1353.

Á.: a 611. számú oklevélben.
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590. 1353. szept. 10.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Cyko, királynéi tárnokmr. és borsodi c., másrészről László fr. perjel és a
Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák saját megbízólevelükkel rendelkező
procurator-a és elmondták, hogy Cyko mr. és az apácák az egymás között eddig,
bármilyen ügyben indított perekedéseiket megszüntetik, az egymás ellen, az or-
szág bármely kápt.-ja, konv.-je v. jogszolgáltatója által kiadott tiltkozó-, ítélet-
és bármilyen más oklevelet érvénytelennek mondják ki és a következő meg-
egyezést teszik: Cyko mr. a Budrug m.-i Kethetes és Popy nevű birtokat, minden
tartozékukkal és haszonvételükkel, azokkal a határokkal, amelyekkel eddig bírta,
átengedi az apácáknak. Az apácák pedig a Pomaz birtokon lévő részüket minden
tartozékával és haszonvételével együtt, egy szőlő telepítésére alkalmas hegyet
kivéve (excepto quodam monte pro vineis apto), Cyko mr.-nek és örököseinek
adják cserébe örök birtoklásra. Cyko mr. és László fr. kijelentették, hogy a felek
a most elcserélt birtokokkal kapcsolatban a másik felet saját költségükön és fá-
radságukon tartoznak megvédelmezni. Az apácák a maguk részére visszatartott
hegyen csak szőlőt telepíthetnek és Cyko mr. és örököseinek szőlője után tizedet
szedhetnek. Minderre Cyko mr. magát, László fr. pedig procurator-i auctoritással
az apácákat kötelezte. A kápt. a birtokcsere és megegyezés nagyobb hiteléül ki-
küldte a felek kérésére az apácákhoz Mihály, László és Balázs kanonokat, akik
visszatérve azt jelentették, hogy a priorissza és a nővérek élőszóval bizonyítot-
ták, hogy a fentiekhez hozzájárulnak. Erről a kápt. pecsétjével megerősített és
intercidált privilégiumot ad ki. D. Dénes lector keze által, 3. die fe. Nat. virg.
glor, a. d. 1353. Amikor Péter a cantor, [János a custos], László, Imre, Péter,
Mihály, Kozma és János a kanonokok.

E.: Dl. 4385. (MKA., Acta eccl. ordinum et monialium. VETUS BUDA 31/2.)
Hártya. Alsó szélén az ABC betűk felső fele látható. Vörös sodraton függő,
természetes színű, mandorla alakú pecsét felső fele. Hátlapján későbbi kö-
zépkori kézzel írott tárgymegjelölés (Papy concambialis.), illetve későbbi
kézzel írott, magyar nyelvű tárgymegjelölés (Bodrog megye Papynak és
Keth Hetesnek valchaga.).

K.: AO. VI. 112–113. (71. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Pest m. 62. (326. szám); Bakács, Pest megye 199. (684. szám).
Megj: A méltóságsorban János custos nevét kitakarja a pecsét sodrata, a kápt.

más oklevelei alapján pótolva.

591. 1353. szept. 10.

A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapták
Miklós nádor és a kunok bírája fia Domonkos mr. érdekében írodott általános
(vizsgálatokra, idézésekre, hj.-okra és más egyéb jogi cselekményekre vonatko-
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zó, egy évre szóló) nyílt oklevelét és ennek megfelelően Varasd-i Jakab királyi
emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: László mr. kanonokot, akik visszatérve azt
jelentették, hogy jún. 19-én (IV. f. prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) kiszálltak
Zentmihal birtokra (Bars m.), a szomszédok és határosok összehívása után és
jelenlétükben azt régi határai mentén bejárták, a szükséges helyeken új határje-
leket emeltek. Hj.: Sytua folyó portus-a, Zarazersytua határjelként Zentmihal-t
az egyház Gyarmath-i nemeseinek birtokától választja el, Kyskorog falu és Zent-
mihal falu határán új határjel, portus-nál két körtefa alatt határjel, a Verebel-ről
Nagy (Magnus) Gyurk-ra menő nagy út, út mellett két új határjel, völgyben a
hegyig 10 határjel, melyek a Zeleus-i nemesektől választják el a birtokot; nagy
út mellett egy új és egy régi határjel, melyek Pon falutól választják el a birtokot;
új határjel és régi határjel, mely Pop János földjétől választja el a birtokot; két
határjel a bozótosig, amely felett van egy új határjel és melyek ismét Pop János
birtokát határolják; szántóföldek mentén két új, egyesével lehelyezett határjel,
ismét a Verebel-ről Gyurk-ra menő út, mellette egy új határjel, Fynta faluba me-
nő másik út az egyház felé, ahol két új határjel van, portus-nál körtefa alatt ha-
tárjel, másik új határjel. A birtokot a királyi ember a fenti határokkal és minden
tartozékával együtt, az ország szokásának megfelelően iktatta Domonkos mr.-
nek, ellentmondás nélkül. D. 7. die termini prenotati, a. d. 1353.

Á.: Budai kápt., 1365. ápr. 4. Dl. 24 903. (MKA. NRA. 1881/31.)
K.: AO. VI. 92–94. (55. szám) (formulás részeken hiányokkal, jún. 25-i dátum-

mal).

592. 1353. szept. 10.

András fia Tamás mr. Zemlyn-i c. és a négy szb. tudtul adja, hogy megje-
lent előttük Cheb-i Miklós fia János és tiltakozva elmondta, hogy Lozani-i Péter
fiai: János és Jakab a Laborch folyón az ő malma felett malmot szeretnének léte-
síteni ott, ahol korábban nem volt. Ezért Jánost és Jakabot a malom felépítésétől
eltiltja a jog rendje szerint a m. színe előtt. D. f. III. prox. p. fe. Nat. B. virg., a.
d. 1353.

E.: Dl. 31 276. (Csicsery cs. lt. 79.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Iohanne filio
Nicolai contra Iohannem et Iacobum filios Petri a molendino in fluvio La-
borch prohibitoria.), két rányomott, természetes színű zárópecsét töredékei
és egy harmadik zárópecsétre utaló vágások.

K.: AO. VI. 111–112. (70. szám).
R.: Kárffy Ö., TT. 1 (1900.) 406.
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593. 1353. szept. 14. Buda

[I.] Lajos király a bácsi kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Huzyubachy-i János fiai: Miklós és János nevében, hogy Zaar (dict.) Miklós fia
Lászlót [! ∋  László fia Miklós] eltiltották attól, hogy a Wolko m.-i Zenthmargai-
taazunfalua birtokra népeket gyűjtsön, de Miklós oda mégis népeket gyűjtött, a
birtokot hatalmába vette, hasznait és haszonvételeit használja. Az uralkodó ezért
felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Bodund-i
Lőrinc v. Nazuad-i János fia Demeter v. uo. való Péter fia György királyi ember
mindenkitől, akitől lehet és kell, megtudja az igazságot és minderről a kápt. te-
gyen jelentést. D. Bude, sabb. prox. p. fe. Nat. B. virg., a. d. 1353.

Á.: a 614. számú oklevélben.
Megj.: Az eltiltott személy neve az oklevél elején (Miklós fia László) és a to-

vábbi részében, valamint az ügyre vonatkozó többi kiadványban eltér
(László fia Miklós).

594. 1353. szept. 14. Buda

[I.] Lajos király a Ku-i kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Huziubachy-i János fiai: Miklós és János nevében, hogy Zaar (dict.) László fia
Miklóst eltiltották attól, hogy a Wlko m.-i Zenmargithazunfalua birtokra népeket
gyűjtsön, de Miklós oda mégis népeket gyűjtött, a birtokot hatalmába vette és
annak hasznait és haszonvételeit használja. Az uralkodó ezért felkéri a kápt.-t,
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Beregsov-i Balázs fiai: Mik-
lós v. Péter v. István királyi ember mindenkitől, akitől lehet és kell, megtudja az
igazságot és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, sabb. prox. p. fe. Nat.
B. virg., a. d. 1353.

Á.: a 640. számú oklevélben.

595. 1353. szept. 14.

Balázs, a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor prépostja és a konv. emlékezetül
adja, hogy megjelent előttük személyesen egyrészről Kokos mr. lánya, Tyba-i
András fia Lőrinc özvegye, másrészről ugyanazon Lőrinc fia György és az asz-
szony elmondta, hogy jóllehet hitbére és jegyajándéka miatt (pretextu dotis sue
seu rerum dotalitium ac parafernalium) fiával szemben pert viselt, de fia iránt
érzett szeretete miatt abban őt nyugtatja. D. in fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1353.

E.: Dl. 85 304. (Sztáray cs. lt. 90.) Hártya, alsó részén szakadás. Hátlapon rá-
nyomott, kerek pecsét nyoma és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi
összefoglaló.
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K.: Sztáray I. 242. (137. szám).

596. 1353. szept. 15. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy annak érdekében, hogy [IV.]
Károly római és cseh király és közötte föl nem bontható kötelék egysége (unio)
létrejöjjön, megígéri, hogy ő és örökösei, a magyar királyok [IV.] Károly király-
lyal és örököseivel, a cseh királyokkal örökös szövetségben és fel nem bontható
egységben (in perpetua liga et indissolubili unione) maradnak és és bármely em-
berrel, királlyal, herceggel (princeps) és bármely méltósággal szemben – kivéve
[III.] Kázmér lengyel királyt (P) és Albert osztrák herceget és örököseiket – se-
gítséget és tanácsot adnak egymásnaks. Megígéri, hogy ha a jövőben fia v. lánya
születik, akkor őket senkivel nem házasítja össze a cseh királyok tanácsa nélkül.
D. Bude, a. d. 1353., indict. 6., Sept. die 15.

E.: Státni Utrední Archiv v Praze. Archiv Ceské Koruny: Listiny a listy 420.
(Df. 287 465.) Hártya, hártyaszalagon függő, ép, kerek pecsét. Hátlapján ké-
sőbbi kezekkel írott tárgymegjelölések (Liga inter reges Ungarie et Boemie.
Inter Karolum et Ludouicum reges et successores eorum. Przepfay (?).)

K.: Katona, Hist. crit. X. 87–89.; Jireček 378. (341. szám); F. IX/2. 231–232.
(112. szám).

R.: Georgisch, Reg. chron-dipl. I. 550.; MTT. 9 (1866.) 22. (39. szám); Horváth
J. 10. (84. szám).

597. 1353. szept. 15.

Az erdélyi egyház kápt.-ja tudtul adja, hogy megjelent előttük egyrészről
János fia Miklós Nadas-i nemes a maga, a Clusmonostre-i Boldogságos
Szűz-konv. megbízólevelével képviselt fr. uterinus-a: Lőrinc nevében, továbbá
fr.-einek fiai: György fia Pál és Domonkos fia György nevében procurator-ként;
másrészről pedig Antal fia György pap (sacerdos) a maga és fr.-e: Mihály nevé-
ben és előbbi elmondta, hogy Nadas birtokuk (Clus m.) negyedrészét (Mera bir-
tok felőli részen egy, a Nadas falu határában álló fától kezdve a Nadas folyóba
ömlő másik folyóig), továbbá Bodoteleky birtok negyedrészét minden tartozé-
kukkal és haszonvételükkel (földek, vizek, erdők, rétek, kaszálók és egyebek)
Antal fiainak: György papnak és Mihálynak adják örökös birtoklásra, nagyany-
juk, Lilim asszony, Ezen fia János özvegye leánynegyedének fejében, mely ré-
szek az asszonyt anyai jogon (ius materne) és az ország szokása szerint illették
meg. A leánynegyed miatt Salamon, Torda-i főesp., az erdélyi püspök vicarius-a
színe előtt per folyt. A fentiekről a kápt. függőpecsétjével megerősített oklevelet
ad ki. D. in oct. Nat. virg. glor. a. d. 1353. Amikor Domonkos a prépost, Bene-
dek a cantor, Lorand a custos, Miklós a Clus-i főesp. és a decan.
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Á.: Lépes Lóránd erdélyi alvajda, 1430. okt. 17. > ua., 1431. okt. 21. Dl. 27 136.
(Erdélyi országos kormányhatósági lvt.-ból, KKOL. Cista comitatuum
KOLOZS T 87.)

K.: Doc. Trans. C. X. 230–232. (213. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okmt. 269–270. (730. szám).

598. 1353. szept. 15.

Tamás c., országbíró 1353. szept. 15-én (8. die fe. Nat. B. Marie virg., a.
d. 1353.) kelt, bírói döntését tartalmazó oklevele szerint elrendelte, hogy a kirá-
lyi ember és a [veszprémi] kápt. tanúságtevője az elhalt Lőrinc birtokát, amelyet
soror-ára hagyott végrendeletében, a többi Cheglie-i nemes Cheglie lévő birtoká-
tól [elválasztva] iktassák az asszonynak és örököseinek, az esetleges ellentmon-
dással nem törődve.

Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. jún. 1. > vasvári kápt., 1390. aug. 12. Dl.
42 458. (Múz. Ta. 1904/59.)

599. 1353. szept. 15. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája (H) és Thurucz m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy az uralkodó memorialis oklevelének megfelelően Korot-
nyuk-i Lengel (dict.) Péter a Sarus m.-i Grabou ~ Grabow birtokára vonatkozó
okleveleit, illetve Poharus (dict.) Péter mr. a királyi adományból tartott birtoká-
ra, mely korábban Bertalan fiáé volt, vonatkozó okleveleit tartoztak bemutatni
előtte júl. 8-án (in quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) és ezt az országbíró okleve-
lével elhalasztották aug. 27-re (ad oct. fe. S. regis Stephani). Ekkor a felek a kö-
zöttük Grabow birtok miatt zajló perben alávetették magukat az országbíró és
bírótársai (Zeech-i Péter fia Miklós, Zeurinum-i bán; Péter fia Tamás volt erdé-
lyi vajda; Wgal-i Pál volt bán, jelenlegi országbíró ítélőmr. és Miklós mr., Mik-
lós nádor ítélőmr.-e) ítéletének. Lengel (dict.) Péter bemutatott három oklevelet:
(1.) a szepesi kápt. 1338-ban kelt nyílt oklevelét; (2.) a szepesi kápt. 1346-ben
kelt privilégiumát, melyben átírta az 1338-ban kelt nyílt oklevelét és (3.) [I.] La-
jos király (H) 1351-ben kelt nyílt (patens) privilégiumát, melyben az uralkodó
átírta a szepesi kápt. 1344-ben kelt oklevelét. A szepesi kápt. 1338-ban kelt ok-
levele szerint: Polyank-i Pongrác fia Bertalan mr. (nobilis vir) (Szepes m.) Dru-
get Vilmos nádor helyettese (vices gerens) a kápt. előtt személyesen elmondta,
hogy a Sarus m.-i szerzett (acquisiticia) Malcho nevű birtokából egy, a Grobow
folyó két partján fekvő erdővel borított földet (terra silvosa) minden tartozékával
és haszonvételével együtt rokonának, Korothnyuk-i Lengel (dict.) Mihály fia
Péternek és örököseinek adományoz, annak vére hullásával is bizonyított hűsé-
ges szolgálataiért, fia: János mr. beleegyezésével. Pétert és leszármazottait a bir-



354

tokban leánynegyed v. más címen részt kérőkkel szemben tartoznak megvédel-
mezni. Az oklevél a föld határait is tartalmazta. [I.] Lajos király 1351-ben kelt
nyílt oklevele szerint: jelentették neki Lengel (dict.) Péter nevében, hogy a Sarus
m.-i Grabow nevű birtokát be kellene járni és más birtokoktól elválasztani. Ezért
az uralkodó felkérte a szepesi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a
jelenlétében Kazmirfalua-i Kazimir ~ Kazmery fia János királyi ember az össze-
hívott szomszédok és határosok jelenlétében kiszáll a birtokra, azt igazi és régi
határai mellett bejárja, a többi birtoktól elválasztja és iktatja Péternek azzal a
joggal, amivel hozzá tartozik; az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a ki-
rály jelenléte elé és minderről a kápt. tegyen jelentést. A kápt. Kazmery fia János
királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét, Pál clericust, akik a kápt.-ba visszatér-
ve azt jelentették, hogy [1351.] jún. 25-én (sabb. prox. p. quind. fe. Penth. in
prefixo a.) a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében kiszállt a birtok-
ra, azt Bertalan fia János, a birtok egyedüli szomszédja jelenlétében bejárta és
elválasztotta János birtokaitól, majd iktatta Péternek, ellentmondás nélkül. Hj.:
Gerlahvagasa falu közepén eredő Zekwiz folyó caput seu ortum-ja, a Grabow
folyó Ilmo folyókba való beömlése, Ilmo folyón végig annak caput-jáig, hegy
gerince, Wysou folyó caput-ja. Ezzel szemben Péter mr. bemutatta [I.] Lajos ok-
levelét, mely szerint: az uralkodó tekintetbe véve Péter mr. szolgálatait, melye-
ket először atyjának, [I.] Károlynak, majd pedig neki teljesített, az örökös nélkül
elhunyt Pongrác fia Bertalan fia János minden birtokát és birtokrészét Poharus
(dict.) Péter mr.-nek és örököseinek adományozta. Az oklevelek bemutatása után
a felek az országbíró és bírótársai háromszor megismételt kérdésére azt válaszol-
ták, hogy a birtokkal kapcsolatban nincs több oklevelük. Mivel a Grabow birto-
kot Pongrác fia Bertalan a fiának: Jánosnak a tudtával és beleegyezésével hasí-
totta ki Malchou nevű szerzett birtokából és adományozta Lengel (dict.) Péter-
nek és mivel a királyi embernek a szepesi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében
végzett hj.-a és iktatása során nem lépett fel ellentmondó, de jelen volt Bertalan
fia János, és a szepesi kápt. oklevelét az iktatásról [I.] Lajos király nyílt okleve-
lében megerősítette, ezért az országbíró bírótársaival Grabou birtokot Lengel
(dict.) Péternek és örököseinek ítéli, Poharus (dict.) Péterre örökös hallgatást
parancsolva. Az országbíró oklevelével felkérte a szepesi kápt., hogy küldjék ki
tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Domonkos mr. deák (litteratus), a királyi
curia-ból kiküldött speciális királyi ember okt. 13-án (in quind. fe. B. Michaelis
arch.) az összehívott szomszédok és határosok – különösen Poharus (dict.) Péter
mr. – jelenlétében kiszáll a birtokra, azt a szepesi kápt. és [I.] Lajos király ott
bemutatott oklevelében foglalt határok mellett bejárja, a szükséges helyeken új
határjeleket emel, a többi birtoktól elválasztja és iktatja Lengel (dict.) Péternek,
Poharus (dict.) Péter ellentmondásával nem törődve és minderről a kápt.-nak
jelentést kellett tennie nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini ep.). D. Bude, 20. die
oct. fe. S. regis Stephani predict., a. d. 1353.
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E.: — (K. szerint a Bárdosi gyűjteményből, hátlapjára nyomott pecséttel erősí-
tették meg.)

K.: F. IX/2. 288–295. (141. szám).
Megj.: K. a bemutatott oklevelek részletezésénél hiányos. Az adatok az ország-

bíró [1353.] dec. 3-i okleveléből (l. 750. szám) pótolva. I. Károly 1338-ban
kelt, Polyánka birtok iktatásáról szóló oklevele a szepesi kápt.-nak: An-
jou-oklt. XXII. 95. szám.

600. 1353. szept. 16. Buda

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege a Posaga-i Szt. Péter-egyház
kápt.-jának tudtára adja, hogy elmondta neki Iwahun fia Miklós a saját és fr.-e:
Jakab nevében, hogy ők Radyn fia Domonkossal perben állnak és amikor júl.
8-án (in quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Kyrisoduarhel-el, az ítélőszéken (in
sede iudiciaria) a szállásukra akaratak menni, Domonkos és emberei (különösen:
Sándor fia Moyus, Domonkos akkori procurator-a) fegyveresen rájuk rontottak
és meg akarták őket ölni. Továbbá Domonkos a Desnyche folyón lévő malmuk-
kal szemben másik malmot építetett, a Zent Iwan birtokon tartott vásárukra me-
nő embereket famulus-aival ápr. 7-én (in quind. fe. Passce d.) kifosztatta. To-
vábbá elpanaszolta, hogy az ítélőszéken bemutatta a csázmai kápt. kerek pecsét-
jével megerősített (sub rotundo sigillo) oklevelét, melyről Domokos azt mondta,
hogy hamis. A bírák a kápt.-tól az oklevél igaz v. hamis volta felől bizonyságot
akartak szerezni, de ezt Miklós nem akarta, mert kételkedett a kápt.-ban (idem
Nicolaus suum factum per ipsum capitulum disscernendum pro eo, quia ipsum
suspectum haberet, se non admississet). Ezért a herceg felkérte a kápt.-t, hogy
küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Máté fia Bertalan v. Miklós
fia István v. István fia Miklós v. János fia Tamás v. Gergely fia János hercegi
ember a fentiekről lefolytatja a vizsgálatot és erről a kápt. tegyen jelentést. D.
Bude, f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1353.

Á.: a 679. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 120–121. (79. szám) (átíró oklevélben); Smič. XII. 195–196. (145.

szám); Hercegek 174–175. (45. szám).
R.: Halász É., Szlavón 231–232. (445. szám).

601. 1353. szept. 16.

A zágrábi egyház kápt.-ja jelenti Miklósnak, egész Slauonia és Ho. bánjá-
nak, hogy oklevelének megfelelően Ran-i Máté fia Mike-nek szept. 15-én (in
oct. fe. B. virg. glor.) a kápt. előtt esküt kellett tennie 12-ed magával (ipsemet
duodecim cum regni nobilibus) Ligerus fia Péter mr.-rel, István herceg kamara-
ispánjával szemben, miszerint társaival júl. 20-án (sabb. prox. p. fe. Divisionis
ap.) Péter mr. familiaris-ait, akik Péter mr. parancsára Körös [városában] a her-



356

ceg kamarájában 57 M.-nyi új denárokat tettek ki váltani (ad cambium), nem
verte és verette meg, sem a pénzt kereskedőkkel (per forenses) nem rabolta el,
sem pedig Péter mr.-t nem üldözte és üldöztette a szállásáig, sem pedig Péter
mr.-t, sem a familiaris-ait nem akarta megölni. A jelzett napon Mike nemes es-
kütársaival letetette a fentiekről az esküt. Mindezeket János custos, az egyház
tanúságtevője jelentette a kápt.-ban. D. 2. die oct. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 35 858. (MKA., Collectio Kukuljevicsiana.) Papír, jobb oldala vízfoltos,
nehezen olvasható, középen egy helyen lyukas. Hátlapján természetes színű,
mandorla alakú pecsét töredékei.

K.: Smič. XII. 194–195. (144. szám).

602. 1353. szept. 18.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelen-
tek előttük Klára (Souvar-i Herric fia János felesége) és Katlyn ~ Katlen (Del-
ne-i Imre fia Máté felesége) nemes asszonyok, Kemen c. lányai és a saját, vala-
mint fr. uterinus-aik nevében a következő bevallást tették: Wyuar m.-ben, a Kas-
sa városa (civitas) felé vezető nagy út mellett Ny-ról elterülő Felbarcha birtokuk
harmadrészét, minden tartozékának és haszonvételének (legelők, erdők, ligetek,
gyümölcsösök – pomerium –, malmok) harmadrészével és a birtok jobbágytelke-
inek harmadrészével együtt 11 kassai M. dénárgarasért visszaadták Miklós fiai-
nak: Mykou-nak és Jánosnak, Inak fia Danch-nak és Barcha-i János fia Tamás-
nak, maguknak és örököseiknek abban semmilyen jogot fenn nem tartva. A bir-
tokot az egri kápt. privilégiumának tanúsága szerint Moyus fiai: György és Ta-
más adták Corradus fia Benedek lányának, Kemen feleségének, Klára és Katlen
asszonyok anyjának hitbérként és jegyajándékként. Az asszonyok kijelentették,
hogy Mykou-t, Jánost, Danch-ot és Tamást és örököseiket a birtok harmad-
részében mindenkivel, de különösen fr.-eikkel: Miklóssal és Tamással szemben
tartoznak megvédelmezni. A kápt. a jelentés megtétele után privilégiumot állít
ki. D. f. IV. prox. p. oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1353.

E.: —
Fk.: Dl. 83 271. (Bárczay cs. lt. 9/12.) Papír. Hátlapján kerek, rányomott pecsét

töredékei és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.
Megj.: Vö. következő szám.

603. 1353. szept. 18.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelen-
tek előttük Klára (Sowar-i Herric fia János felesége) és Katlin (Delne-i Imre fia
Máté felesége) nemes asszonyok (nobiles domine), Kemen c. lányai és a saját,
valamint fr. uterinus-aik nevében a következő bevallást tették: Wyuar m.-ben, a
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Cassa városa (civitas) felé vezető nagy út mellett Ny-ra elterülő Fulbarcha birto-
kuk harmadrészét, minden tartozékának és haszonvételének (legelők, erdők, li-
getek, gyümölcsösök – pomerium –, malmok) harmadrészével és a birtok job-
bágytelkeinek harmadrészével együtt 11 kassai M. dénárgarasért visszaadták
Miklós fiainak Mykou ~ Mykow-nak és Jánosnak, Inak fia Danch-nak és Bar-
cha-i János fia Tamásnak, maguknak és örököseiknek abban semmilyen jogot
fenn nem tartva. A birtokot az egri kápt. oklevelének tanúsága szerint Moyus
fiai: György és Tamás adták Corradus fia Benedek lányának, Kemen feleségé-
nek, Klára és Katalin asszonyok anyjának hitbérként és jegyajándékként. Az asz-
szonyok kijelentették, hogy Mykow-t, Jánost, Danch-ot és Tamást és örököseik-
ben a birtok harmadrészében mindenkivel, de különösen fr.-eikkel: Miklóssal és
Tamással szemben tartoznak megvédelmezni. A kápt. erről függőpecsétjével
megerősített privilégiumot állíttat ki. D. f. IV. prox. p. oct. fe. Nat. virg. glor., a.
d. 1353. A.

E.: 1. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9/10/5. (Df. 263 130.) Valószínűleg
hártya. Alsó felén az ABCDE betűk felső fele látható. Hátlapja nem szerepel
a MNL. OL. gyűjteményében.
2. –. Fk.: Dl. 83 272. (Bárczay cs. l5. 9/14.) Hártya. Függőpecsétre utaló
sodrat látszik. Felső szélén az ABCDE betűk alsó fele látható. Hátlapján két,
későbbi kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Tá.: Opuliai László, nádor, 1370. szept. 4. Dl. 83 327. (Bárczay cs. lt. 10/14.)
Megj.: Vö. előző szám.

604. 1353. szept. 19.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H) és a kunok bírájának,
hogy nekik eljutatott oklevelének megfelelően – miszerint küldjék ki tanúságte-
vőjüket, akinek a jelenlétében Nenke-i Bakou v. [Kapulna]-i Gaas fia Miklós v.
Fyge-i Kozma v. Gál fia János fia Mihály (?) v. Mellette-i Miklós v. Cheniz-i
Péter nádori ember Chytnuk-i László fia Miklóst megidézi Bereck győri prépost-
tal és kanonokkal szemben a neki járó, a nádor oklevelében foglalt régebbi
(principalis) tartozás megfizetésének háromszori elmulasztása miatt (a fizeten-
dők duplájából kétharmad rész a nádort, egyharmad pedig Bereck prépostot illeti
meg), továbbá hitszegés büntetésének megfizetése (pena cuiusdam periurii) és
bizonyos más, a nádor oklevelében foglalt ügyekben való végső válaszadásra a
nádor jelenléte elé, majd minderről tegyenek jelentést – a kápt. Kapulna-i Gaab
fia Miklós nádori emberrel kiküldte tanúságtevőjét, az ifjú (iuvenis) György mr.
subnotarius-t. A nádori ember a következőket jelentette a kápt.-ba visszatérve: a
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében szept. 18-án (f. IV. prox. p. fe. Exalt. S. Cru-
cis) Chytnuk-i László fia Miklóst Thornaua birtokon a nádor oklevelében foglalt
ügyekben megidézte a nádor jelenléte elé okt. 6-ra (oct. fe. S. Mychaelis arch.).
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Mindezeket a kápt. tanúságtevője is megerősítette. D. f. V. prox. p. fe. Exalt. S.
Crucis, prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4387. (MKA. NRA. 1537/72.) Papír, sérült, második és harmadik sora
részben olvashatatlan. Hátlapján külzet (Domino palatino, pro Nicolao filio
Ladislai de Chytnuk contra dominum Briccium Iauriensis ecclesie preposi-
tum ad octavas festi sancti Mychaelis archangeli par (más kézzel:) evocato-
ria.), lap alján, középen perbeli feljegyzés (Stephanus procurator vel And-
reas actorum és négy olvashatatlan szó.) és természetes színű viaszba nyo-
mott, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 114–115. (72. szám).

605. 1353. szept. 19.

A váradi kápt. 1353. szept. 19-én (f. V. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d.
1353.) kelt privilégiuma Deda birtok határairól, mely Zarhegretha rét határait
nem tartalmazza.

Tá.: Bátori István országbíró, 1435. dec. 12. Dl. 86 492. (Tisza cs. lt.)

606. 1353. szept. 19. Knin

Miklós, egész Schlauonia ~ Sclauonia és Ho. bánja emlékezetül adja,
hogy amikor István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege parancsából a hercegi
jogok visszaszerzése céljából Ho. minden nemese és minden rendű és rangú em-
bere számára közgyűlést (congregatio generalis) tartott Tynynyum ~ Tynninium-
ban, szept. 10-én (f. II. prox. p. fe. Nat. B. virg.) Balázs fr. knini püspök elmond-
ta, hogy némelyek, közöttük a fegyverekkel és nyilakkal (cum armis et sagittis)
szolgáló nemesek, vonakodnak tizedköteles javaikból a tizedet megadni és ezért
ő és egyháza nagy károkat szenved. Curiacius fia Gergely c. és Ugrinus [fia] Bu-
dizlaus a maguk és Ho. (regnum) összes nemese nevében ezzel szemben kijelen-
tették, hogy a tizedet a knini egyháznak és püspökének a szokások szerint évente
megadják a következő módon: a nemeseknek és azon birtokos személyeknek
(possessionarii homines), akinek 10 v. több jobbágya van, nem fizetnek tizedet
és nem fizet egy kevéssé előkelő jobbágyuk sem (suus iobbagio unus non potior,
quam mediocris). A többi jobbágyuk a tizedet a szokott módon fizeti meg a ti-
zedköteles javaiból. Akinek 5-nél több, de 10-nél kevesebb jobbágya van, az
csak maga mentesül a tized fizetése alól. Akinek 5-nél kevesebb jobbágya van,
az a jobbágyaival együtt tartozik megfizetni a tizedet. A tizedet a bárányok, a
méhviasz, a méhek és a malacok után héttől tízig (a septenario numero usque ad
decimum numerum) természetben fizetik. Hét alatt egy bolanch-ot adnak min-
den bárány és minden méhkas (truncus) után. A méhviasz és a malacok után kö-
zepes bolanch-ot kell fizetni. 16 juh, méhviasz és más tizedköteles javak után két
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közepest kell adni természetben, 20-on túl pedig természetben kell fizetni a tize-
det. A püspök a provincia-jában v. districtus-ában szabadon választhatja a sup-
pant, akit akar. Erről a bán a püspöknek függő és autentikus pecsétjével megerő-
sített privilégiumot állít ki. D. in Tynninium, 10. die termini congregationis pre-
notate, a, d. 1353.

E.: —. Smič. szerint átírta Szécsi Miklós 1366. márc. 7-én kelt oklevelében, a
zenggi kápt. lt.-ban.

K.: Kovachich, Vestigia 188–190.; Katona X. 74–76.; Farlati IV. 291., F. IX/2.
273–275. (137. szám); Kukuljević, Jura regni II. 7–8.; Vjesnik 8 (1899.) 32–
33. (153. szám) (részlet); Smič. XII. 197–198. (146. szám).

R.: Halász, É., Szlavón 127–128. (199. szám).

607. 1353. szept. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt. tudtára adja, hogy Cyko tárnokmr. el-
mondta neki, hogy a Pomaz birtokon lévő részébe, melyet Kethetes és Papy bir-
tokokért cserébe a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácákkal cserélt, be szeret-
ne menni. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, aki-
nek a jelenlétében Moglod-i István fia Demeter v. Kartal-i Miklós v. Wachy-i
Benedek királyi ember az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében
Cyko mr.-t bevezeti Pomaz birtokon bírt részébe, azt bejárja igazi és régi határai
mellett és iktatja Cyko mr.-nek csere címén. Az esetleges ellentmondókat pedig
megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, f.
VI. prox. an. fe. B. Mathei ap., a. d. 1353.

Á.: a 756. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 147. (92. szám).
R.: Horváth, Galgamente 40. (37. szám); Bakács, Pest megye 199. (685. szám).

608. 1353. szept. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt.-nak. Jelentették neki a Nyulak szigeti
(Insula Leporum) apácák nevében, hogy a Budrug m.-i Kethetes és Papy birto-
kokba, melyeket Cyko tárnokmr. adott nekik a Pomáz birtokon lévő birtokré-
szért cserébe, be szeretnének menni. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy
küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Moglod-i István fia Demeter v.
Kartal-i Miklós v. Wachy-i Benedek királyi ember az összehívott szomszédok és
határosok jelenlétében az apácákat csere címén bevezeti a birtokokba és azokat
bejárja régi és igazi határai mentén, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges el-
lentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé, majd erről a kápt. tegyen
jelentést. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 1353.
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Á.: a 757. számú oklevélben.
R.: AO. VI. 149. (92. számhoz írott jegyzetben).

609. 1353. szept. 20.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Margit
asszony, Péter kovács (faber) özvegye, János kovács (faber) felesége egyrészről,
másrészről András deák (litteratus), Theutos mr. óbudai alvárnagya ura neveben
és Margit asszony elmondta, hogy egy telkét (sessio) Hévíz faluban (in villa
Calidarum aquarum), Theutos mr. telkének (sessio) É-i szomszédságában, min-
den fából és kőből épült épületével, a hozzá tartozó szőlővel és minden egyéb
joggal eladja Theutos mr.-nek és rajta keresztül örököseinek örökös birtoklásra
100 ft.-ért. Vállalta, hogy Theutos mr.-t [Buda?] város (civitas) szokásának meg-
felelően a telket megszerezni akarókkal szemben saját költségén és fáradáságán
megvédelmezi. Minderről a kápt. függőpecsétjével megerősített és intercidált
privilégiumot ad ki a felek kérésére. D. Dénes mr. lector keze által, in vig. fe. B.
Mathei ap. et ew., a. d. 1353. Amikor Péter a cantor, János a custos, László, Im-
re, Péter, Mihály, Kozma és János a kanonokok.

E.: Dl. 4388. (MKA. NRA. 860/24.) Hártya. C iniciálé. Felső szélén az ABC
betűk alsó fele látható. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi
összefoglaló. Vörös-zöld sodraton függő, természetes színű, mandorla alakú,
ép pecsét.

R.: Pest m. 63. (328. szám).
Megj.: A város neve kimaradt az oklevélből.

610. 1353. szept. 21. körül. (?)

A jászói kápt. oklevele.

E.: Dl. 85 305. (Sztáray cs. lt. 91.) Papír, restaurált, halvány. Hátlapon természe-
tes színű, kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az oklevél tartalma nem rekonstruálható, azonban a következő informá-
ció-töredékek nyerhetőek ki belőle: Lezna-i Lőrinc; László fr.-e: György;
Laborch folyón lévő malom; kápt.-i tanúságtevő; Frigyes; szomszédok és
határosok; Mihály arkangyal ünnepe (feltehetően 1352-ben.) Datatiójából
csak az év látható viszonylag tisztán, a hónap-napot megadó rész elmosó-
dott. A regesztát az oklevélen olvasható modern kézzel írott feljegyzés alap-
ján soroltam be szept. 21. körülre.
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1353. szept. 23. Várad [: 1358. szept. 23.]

[I.] Lajos király (H) Szatmár m. c.-ének, alispánjának és szb.-inak. Jelentették
neki Zanizlo-i György fia Mihály nevében, hogy abban a perben, melyet Chumakuz-i Pál
fia János indított a m. színe előtt ellene, a m. nem tud elfogulatlan ítéletet hozni. Ezért az
uralkodó megparancsolja, hogy ha Mihály az ítéletükkel nem elégszik meg, akkor a már
megítélt pert a királyi curia-ba tegyék át a király és a bárók ítéletére, akik az elmarasztalt
felet visszaküldik a m.-nek. D. in Varadino, 3. die fe. B. Mathei ap. et ev., a. d. 1353.

Á.: Szatmár m., 1353. okt. 10. (Dl. 51 639., Kállay cs. lt. 1300/1358.)
K.: AO. VII. 401. (224. szám) (átíró oklevélben, Dl. 51 826. alapján); Doc. Rom. Hist.

C. XI. 332-333. (320.) 8Dl. 51 826. alapján).
R.: Kállay II. 20. (1117. szám) (1353-ra dátumozva, Dl. 51 639. alapján); Kállay II.

67-68. (1304. szám) (1358-ra dátumozva, Dl. 51 826. alapján); Szatmár 74. (127–
128. számok között) (1353-ra dátumozva, Dl. 51 639. alapján); Szatmár 83-84. (156.
szám) (1358-ra dátumozva, Dl. 51 826 alapján); Anjou-oklt. XLII. 1075. (1358-ra
dátumozva, Dl. 51 826 alapján).

Megj: Az oklevél eredetije is ránk mradat, jelzete: Dl. 51 826. A másoló tévedésből
1358 helyett 1353-at írt a datációba, ezért szerepel az okmány jelen kötetben is.

611. 1353. szept. 23.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak, hogy itt átírt, szept.
9-én kelt oklevelének (l. 589. szám) megfelelően Zygan-i Domonkos fia László
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőül karpapjukat: Mátyást, majd a királyi
ember a kápt.-ba visszatérve a kápt.-i kiküldött jelenlétében a következőket je-
lentette: a vizsgálatot lefolytatva mindenkitől, különösen Bezded birtok szom-
szédaitól és határosaitól megtudták, hogy Kalanga föld régóta Regun-i Dénes fia
Tamásé és annak Bezded birtokának határai között fekszik, de Varada-i László
fia János a saját birokaként (nomine sue terre) visszakövetelte és azt állítja, hogy
az az ő Tusyr nevű birtoka határai között van. A kápt. kiküldöttje a fentieket
megerősítette. D. f. II. prox. p. fe. S. Mathei ap., a. supradicto. [1353.]

E.: ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy. D-175. Papír. Hátlapon külzet
(Domino regi, pro Thoma filio Dyonisii de Regun super quadam terra Ka-
langa vocata per modum intrascriptum inquisitoria.), egykorú kézzel az a
dicte possessionis szavak, későbbi kézzel írott tartalmi kivonat, valamint ke-
rek zárópecsét.

612. 1353. szept. 23.

A Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja jelenti Miklósnak, egész Sclauonia
és Ho. bánjának, hogy itt átírt, aug. 6-án kelt oklevelének (l. 524. szám) megfele-
lően Voyhna fia Iwan báni emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: László [fia]
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István mr. kanonokot, akik visszatérve azt jelentették, hogy ők először aug. 7-én
(f. IV. prox. an. fe. B. Lau[rentii mart.]) Pukur-ra mentek és Péter fia János offi-
cialis-ának: Jakab fia Miklósnak a háza közelében két asztaggal (acervus) és
Detmarus házánál [egy asztaggal] találtak a gabonából, mely Pál mr. és fia: Mik-
lós jobbágyaié és azokat visszavették. Majd aug. 18-án (die domin. prox. p. fe.
Ass. [B. Marie]) kiszálltak Chulascygethe és Vychow falvakba és amikor azokat
visszavenni és Pál mr.-nek és fiának: Miklósnak, azzal a joggal, amivel hozzájuk
tartoznak, iktatni akarták, először Jakab fia Miklós és István fia Detmharus el-
lentmondtak uruk: Péter fia János [nevében] a három asztag gabona visszavétel-
ének, majd maga Péter fia János tiltotta el őket a falvak Pál mr. és Miklós részé-
re való iktatásától. Ezért Voyhna fia Iwan báni ember a kápt. tanúságtevőjének
jelenlétében Chulas[cygethe] faluban megidézte Péter fia Jánost Pál mr.-rel és
fiával: Miklóssal szemben okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mych[aelis] arch.) a bán jelen-
léte elé. D. f. II. prox. p. fe. B. Mathey ap. et eu., a. d. 1353.

E.: Dl. 103 283. (Batthyány cs. lt. AA. Aszuágy 5/1/23.) Hártya, jobb oldali haj-
tásnál két részre szakadt, körülbelül 2-3 szó hiányzik minden sorban. Hátlap-
ján külzet (Magnifico viro, domino Nicolao, totius Sclauonie et Croatie ba-
no, pro magistro Paulo filio Laurentii de Pukur et Nicolao filio suo contra
Iohannem filium Petri filii eiusdem Laurentii ad octavas festi beati Michae-
lis archangeli citatoria.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét tö-
redékei.

613. 1353. szept. 23. Vasvár

Lőrinc fia Péter mr., Olivér mr. vasvári c. alispánja és a m. szb.-i emléke-
zetül adják, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően szept. 9-én (f. II. prox. p.
fe. Nat. B. virg.) Almas-i Pál fia Balázs tartozott Bugud-i Bugud fia András m.-i
emberrel és más fogott bírákkal a vasvári kápt. tanúbizonysága mellett a leány-
negyed kivételével Balázs fia János Magyarzeleste birtokon fekvő részét, a m.
korábbi oklevelében megnevezett három asszony hitbére és jegyajándéka fejé-
ben a szokásoknak megfelelően felbecsültetni és erről a kápt.-nak szept. 23-ra
(ad f. II. prox. p. quind. fe. Nat. B. virg.) jelentést kellett tennie a m.-nek. A kápt.
jelentése szerint András m.-i ember más fogott bírákkal a vasvári kápt. tanúság-
tétele mellett Balázs fia János birokrészét a leánynegyed sértetlenül hagyása
mellett 3 M.-ra és 1 ft.-ra értékelte az ország szokása szerint. Almas-i Pál fia Ba-
lázs nőtestvérének, Balázs fia János első feleségének (prima coniux) hitbére és
jegyajándéka fejében a 3 M. és 1 ft. harmadrészét Mykouch-tól és Páltól, mint
János nemzetségébe tartozóktól (homines generationis ipsius Iohannis) kell
megkapnia, ezért a m. hatósága úgy döntött, hogy Mykouch és Pál tartoznak a
felbecsült birtok értékének egyharmad részét, azaz 1 M.-t és 33 dénárt, részben
dénárokban, részben pedig becsértékben, a fenti időpont 22. napján a m. előtt
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megfizetni Pál fia Balázsnak. D. in Castro Ferreo, in prenominato termino, a. d.
1353.

E.: Dl. 41 222. (Múz. Ta. 1899/34.) Papír, alsó részén vízfoltos, több sor nehe-
zen olvasható. Hátlapon külzet (Pro Blasio filio Pauli de Almas contra My-
kouch et Pauli super solutione unius marce et triginta trium denariorum fe-
ria secunda post quindenas festi beati Michaelis archangeli coram nobis
fienda memorialis.) és három kerek, természetes színű zárópecsét töredéke.

614. 1353. szept. 25.

A bácsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
szept. 14-én kelt oklevelének (l. 593. szám) megfelelően Nazuad-i Péter fia
György királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Imre karpapot, akik vissza-
térve azt jelentették, hogy szept. 24-én (f. III. prox. p. fe. B. Mathey ap. et ew.)
Wolko m.-be kiszállva, mindenkitől, akitől kellett és lehetett, megtudták, hogy
Zaar (dict.) László fia Miklós a Zenthmargitaazunfalua birtok felére a szomszéd-
ság és határosság okán János fiainak: Miklósnak és Jánosnak tiltakozása ellenére
népeket gyűjtött és a birtok felének hasznait és haszonvételeit használja. D. f.
IV. prox. p. fe. B. Mathei ap. et ew. et a. prenotatis[!]. [1353.]

E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz László elenchusa szerint rendezett iratok.
B/1/8. (Df. 265 551.) Papír. Hátlapja nem szerepel a felvételek között.

615. 1353. szept. 25.

A váci egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [I. Lajos] király okleveles
parancsának megfelelően az abban megnevezett királyi emberrel: Móric, Po-
tach-i nemessel együtt kiküldték tanúságtevőjüket: Bertalan mr. Zonuk-i főesp.-t
az esztergomi kápt. Zebehleb birtokának bejárásához és határainak felállításá-
hoz, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették: szept. 19-én (f. V.
prox. an. fe. B. Mathei ap. et ew.) kiszálltak Zebehleb birtokra és Dé-ről annak
határát a szomszédok és határosok és különösen a királyi paranccsal külön ki-
küldött Vezzeus ~ Wezzeus mr., zólyomi c. jelenlétében a következőképpen állí-
tották fel a szomszédok és Vezzeus mr. akarata szerint: a Daras-i nemesek földje
melletti völgyben két határjel a Zebehlib és Darasium birtokok között, Musoupa-
tak völgy, Legeen föld, határjel, másik határjel, a folyó partján a völgy kettévá-
lásának a helyén (ad locum, ubi ipsa vallis per meatum rivuli se dupplicaret) ha-
tárjel, a Zebehlib-ről Legeen faluba menő nagy út, körtefák alatt két határjel,
berch, egy határjel, két régi határjel mellett egy új, Megepatak folyó mellett ha-
tárjel, a folyó kettéválásánál határjel, régi határjel mellett új határjel, folyó mel-
lett régi hartárjel mellett új határjel, másik folyó lefolyása (descensus), határjel,
két régi határjel mellett egy harmadik, tölgyfa alatt határjel, a Bodallou nevű
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hely mellett a hegy csúcsán, tölgyfa alatt határjel, a hegy oldalában a Beelpatag
folyó, völgy, a kápt. Nempti birtokának határa. Az összegyűlt szomszédok és ha-
tárosok, különösen Wezzeus mr. azt mondták, hogy a határok helyesek. D. f. IV.
prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 15/3/1. (Df. 238 579.)
Hártya. Függőpecsétre utaló sodrat látszik. Hátlapján egykorú kézzel tárgy-
megjelölés (Privilegium super metis possessionis Zebehleb (más kézzel:)
cum Daras et Legyen atque Nempti.)

Á.: I. Lajos, 1357. szept. 26. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia
15/3/3. (Df. 238 581.)

Tá.: I. Lajos, 1357. szept. 26. > Garai Miklós nádor, 1425. szept. 9. EPL. Esz-
tergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 15/4/14. (Df. 236 005.)

K.: F. IX/2. 260–262. (129. szám); Str. IV. 106–107. (76. szám).
Megj.: A hj. szövege megegyezik a következő számú regesztában olvashatóval.

616. 1353. szept. 25.

A váci egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy az esztergomi
kápt. érdekében írott, a kápt. v. procurator-a által kért idézésekre, vizsgálatokra,
hj.-okra és más, az ország jogrendje szerinti cselekménykre vonatkozó, egy évig
érvényes, gyűrűspecséttel megerősített általános oklevelének megfelelően, az
abban megnevezett királyi emberrel: Móric, Potach-i nemessel együtt kiküldték
tanúságtevőjüket: Bertalan mr., Zonuk-i főesp.-t az esztergomi kápt. Zebehlib
birtokának bejárásához, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették:
szept. 19-én (f. V. prox. an. fe. B. Mathei ap. et ew.) kiszálltak Zebehlib birtokra
és Dé-ről annak határát a szomszédok és határosok és különösen a királyi pa-
ranccsal külön kiküldött Vezzeus ~ Wezzeus mr., zólyomi c. jelenlétében a kö-
vetkezőképpen állították fel Vezzeus mr. és a szomszédok akaratából: a Daras-i
nemesek földje melletti völgyben két határjel a Zebehleb és Darasium birtokok
között, Musoupatak völgy, Legeen föld, határjel, másik határjel, a folyó partján a
völgy kettéválásának a helyén (ad locum, ubi ipsa vallis per meatum rivuli se
dupplicaret) határjel, a Zebehlib-ről Legeen faluba menő nagy út, körtefák alatt
két határjel, berch, egy határjel, két régi határjel mellett egy új, Megepatak folyó
mellett határjel, a folyó kettéválásánál határjel, régi határjel mellett új határjel,
folyó mellett régi hartárjel mellett új határjel, másik folyó lefolyása (descensus),
határjel, két régi határjel mellett egy harmadik, tölgyfa alatt határjel, a Bodallou
nevű hely mellett a hegy csúcsán, tölgyfa alatt határjel, a hegy oldalában a Beel-
patag folyó, völgy, a kápt. Nempti birtokának határa. A határokat az összegyűlt
szomszédok és határosok és különösen Wezzeus mr. helyesnek és igaznak állí-
tották. D. f. IV. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1353.



365

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 15/3/2. (Df. 238 580.)
Papír. Hátlapon külzet (Domino regi, pro honorabili capitulo Strigoniensi
super erectione metarum possessionis Zebehlib relatio facta (későbbi kéz-
zel:) a parte Daras et Legen.) és zárópecsét töredékei.

K.: Str. IV. 107–108. (77. szám).
Megj.: A hj. szövege megegyezik az előző regesztában olvashatóval.

617. 1353. szept. 25. Kolozs

Pascha fia Gál, Kolus-i c., Domonkos fia János és Chech (dict.) László
szb.-k emlékezetül adják, hogy megjelent előttük személyesen Gula fia Pál és
tiltakozva elmondta, hogy Tamás fia László, Sardu-i nemes a Sardu birtokon
lévő részét Maynoldus fia János fiainak: Pálnak és Miklósnak elzálogosította
tudta és beleegyezése nélkül. Mivel a földrész az ő birtokából lett kihasítva, így
ezért és a határosság okán Gula fia Pál Tamás fia Lászlót annak elzálogosításá-
tól, eladásától, Pált és Jánost pedig annak elfoglalásától és maguknak abba való
bevezettetésétől eltiltja. Erről a m. Gula fia Pál kérésére tiltakozó oklevelet ad ki.
D. in Kolus, IV. f. prox. an. fe. BB. Cozme et Damiani mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 73 667. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 106.) Papír, alsó része vízfoltos,
nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Pro Paulo filio Gula contra Ladizlaum
filium Thome nobilem de Sardu prohibitionales a pignoratione partis sue et
Paulum ac Nicolaum filios Iohannis ab occupatione.) és három rányomott
pecsét maradványai.

K.: Teleki I. 96–97. (60. szám); Doc. Trans. C. X. 232–233. (214. szám) (román
ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 270. (731. szám).

618. 1353. szept. 27.

Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy álta-
lános (vizsgálatokra, eltiltásokra és idézésekre vonatkozó) oklevelét Syffredius,
a Szt. Bendek-monostor apátjának és konv.-jének procurator-a bemutatta és an-
nak megtekintése után az abban említett Balwan-i Mykch királyi emberrel ki-
küldték tanúságtevőjüket: Miklós prebendarius presbitert (presbiter nostre eccle-
sie prebendarius), akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették:
szept. 25-én (f. IV. prox. an. fe. B. Mychaelis arch.) az országos szokása szerint
Bars m.-ben a nemesektől és közrendűektől (nobiles et ignobiles ac alii commu-
nes homines), de főleg a szomszédoktól és határosoktól megtudták, hogy Nem-
then (~ hátlap: Nymchun)-i Péter fia György a Szt. Bendek-monostor Rohozni-
cha nevű birtokából egy földrészt Syffredius apát és a konv. tiltakozása ellenére
hatalmában tartva, annak hasznaival és haszonvételeivel élt. D. in fe. BB. Cosme
et Damyani mart., a. d. 1353.
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E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt., Acta radicalia 8/26. (Df. 235 973.) Pa-
pír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro domino Syffredo abbate monasterii
sancti Benedicti et suo conventu contra Georgium filium Petri de Nymchun
super particula terre excisa de possessione Rohoznicha inquisitoria.) és ke-
rek zárópecsét töredéke.

K.: Str. IV. 108–109. (78. szám).

619. 1353. szept. 27.

A nyitrai kápt. 1353. szept. 27-én (in fe. BB. Cosma et Damiani mart., a.
d. 1353.) kelt privilégiumában átírta a saját, 1276. aug. 11-én kelt oklevelét.

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1415. nov. 14. ŠA. v Bratislave (Pozsony).
Brogányi cs. brogyáni lt. 20. (Df. 250 518.)
2. Tá. 1. > esztergomi kápt., 1787. ápr. 28. ŠA. v Bratislave (Pozsony).
Brogányi cs. brogyáni lt. 1. (Df. 285 422.)

R.: ZsO. V. 1235. szám (Tá.-ban említve).

620. 1353. szept. 27. Sopron

Wolfger fia János Sopron város (civitas) bírája, az esküdtek és a polgárok
universitas-a tudtul adja, hogy korábbi oklevelükben Lukács özvegyének,
Cristina asszonynak és örököseinek peridőpontot adtak szept. 27-re (ad f. VI. an.
fe. B. Michaelis arch.), hogy tanút állítson Gunczlinus özvegyével: Lucia asz-
szonnyal és lányával: Erzsébettel szemben, Clingenpach falu felének ügyében.
Az időponton Cristina asszony örököseivel együtt megjelent és tanúkat is állí-
tott: a bírót és öt esküdt férfit, akik mind esküt tettek, majd egybehangzóan kije-
lentették, hogy Clingenpach falu felét Lukács még életében Cristina asszonnyal
és örököseivel együtt vásárlás címén szerezte meg Lucia és Erzsébet asszonyok-
tól, valamint Lucia fiaitól: Jakabtól és Istvántól örök birtoklásra. Lucia, Erzsé-
bet, Jakab és István Clingenpach birtok felét – annak nyolcada kivételével (ex-
cepto octali), melyet Lucia asszony tart és melyért évente 3 talentum dénárt fizet
–, Cristina asszonynak és örököseinek átadják Sopron város törvényeinek és
szokásának megfelelően. Cristina asszony és örökösei a falu felét szabadon el-
adhatják, zálogba tehetik, de Lucia asszony nyolcadrészének sértetlenül hagyá-
sával. D. Suprunii, f. VI. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: GYMSML. Soproni Lt. Sopron város lt. Diplomatarium 150. (Df. 201 784.)
Hártya, hátlapjára nyomott, természetes színű pecsét kis töredékei és az azt
rögzítő hártyacsík. Hátlap felső szélén, más középkori kézzel: tertia littera
(?).

K.: HO. III. 165–166 (132. szám).
R.: Házi I/1. 101. (166. szám).
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621. 1353. szept. 28.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Tamás c., országbíró és
Thuruch m. rector-ának [!] bírói döntését tartalmazó oklevele értelmében Vor-
bouch-i Tamás (a Bozouk-i prépost részére küldött) királyi emberrel kiküldték
tanúságtevőjüket, Péter mr. kanonokot az abban foglaltak elvégzésére, akik visz-
szatérve egybehangzóan a következőket jelentették: szept. 18-án (4. die oct. fe.
Nat. virg. glor.) a Bozouk-i prépost és a Pylis-i apát között vitatott és 2 aratrum-
ra, azaz 6 M.-ra értékelt birtokrészre kiszálltak, ott a Bozouk-i prépost megje-
lent, de a Pylis-i apát nem jött el, és nem is küldött maga helyett senkit. A
Bozouk-i prépost az országbíró oklevelében foglaltaknak megfelelően öt nemes
eskütársával – akik közül egy közeli határosa (commetaneus propinquus) volt: a
Saag-i prépost, Preznolch-i Kelemen fia Miklós, Pyri-i Péter fia Pál, Pomogh-i
Mátyás fia Miklós, Nenye-i István fia László – együtt, a prépost a statusának
megfelelően papi öltözetében (in vestibus sui ordinis), míg társai meztelen láb-
bal, övüket megoldva, földet a fejük felé tartva és közösen mondva (discalciatis
pedibus, resolutis cingulis terraque supra capita eorum levando et generaliter
dicendo) megesküdtek, hogy a vitatott földrész a Bozouk-i Szt. István-egyház-
hoz tartozik és mindig is tartozott, ezért a vitatott földrészt a Bozouk-i egyház
Morouch földjéhez csatolták az országbíró bírói döntésének megfelelően. D. 10.
die termini premisse iuramenti depositionis, a. d. 1353.

E.: Dl. 39 194. (Regnicolaris lt.-ból. Archivum palatinale, ismeretlen állag 25.)
Papír. Hátlapján külzet (Pro domino preposito de Bozouk super iuramenti
depositione in facto cuiusdam particule terre litigiose quarto die octavarum
festi Nativitatis Virginis gloriose facta et ad octavas festi Omnium Sancto-
rum ad iudicem.) és természetes színű, mandorla alakú zárópecsét töredéke.

Megj.: Az oklevél szövegében a külzetben említett idézésről nem esik szó.

622. 1353. szept. 28.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy meg-
jelentek előttük egyrészről Wosad-i István fiai: Péter és János, másrészről uo.
való Domonkos fia János, a maga és fr.-e: Tamás nevében is és előbbiek el-
mondták, hogy Domonkos fiainak 1 iugerum-nyi Vasad-on, az Azou-nak neve-
zett helyen lévő földért, melyen szőlőt telepítettek, a szántóföldjeikből 3 iuge-
rum-ot adnak cserébe örökös birtoklásra. Továbbá 1 iugerum földet, melyet ap-
juk: István fogott bírák tudtával (ad scitum proborum virorum) adott el Domon-
kosnak, és melyet most Domonkos fiai tartanak a kezükben egy másik szőlejük
mellett, minden tartozékával és a préshellyel (locus torculari) együtt elörökítik
nekik, továbbá a Pisker és a Bereknyazeg helyeken lévő szántóföldjük 3 iuge-
rum-át fél M.-ért eladják Domonkos fiainak. D. sabb. prox. an. fe. B. Michaelis
arch., a. d. 1353.
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E.: Dl. 41 223. (Múz. Ta. Jankovich.). Hártya. Hátlapján rányomott pecsét kör-
vonala.

K.: AO. VI. 115. (73. szám).
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998). 8. (235. szám).

623. 1353. szept. 29. Buda

Erzsébet királyné (H) emlékezetül adja, hogy Péter vasvári prépost kérésé-
re megengedte, hogy vasvári jobbágyai a Raba nevű királynéi erdőt (silva nost-
ra) a királynéi jobbágyok módjára használhassák. A királyné megparancsolja
Vasvár m. jelenleg hivatalban lévő c.-ének és alispánjának, továbbá hivatalbeli
utódaiknak, hogy Péter, vasvári répost jobbágyait a Raba nevű erdő használatá-
ban ne akadályozzák, nekik oda szabad ki- és belépést biztosítsanak. D. Bude, in
fe. B. Michaelis arch. a. d. 1353.

Á.: I. Mátyás, 1484. február 23. Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi
Székeskápt. Lt. Székeskápt. mlt. vasvári kápt. Rendezett iratok 7/26/B. (Df.
279 246.)

Má.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt. Székes-
kápt. mlt. vasvári kápt. Rendezett iratok 7/26/A. (Df. 279 245.) (18. sz.-i.)

Megj.: Az oklevél Á.-ban 1352-es, míg Má.-ban 1353-as dátummal maradt ránk,
regesztája ezért szerepel jelen kötetben.

624. 1353. szept. 29.

Miklós zágrábi püspök és a királyi aula alkancellárja emlékezetül adja,
hogy emlékezetébe idézve Zágráb m.-i Iwan fia Iwan c. szolgálatait, melyeket
neki és a zágrábi egyháznak teljesített, valamint a neki, a zágrábi és a toplicai
egyháznak tett jövőbeni szolgálatai reményében, a Culpa folyó innenső partján
(ex ista parte) fekvő Brezt birtokhoz tartozó lakatlan földet, melyet a püspök a
toplicai egyháztól predialis jogon tart (more prediali), ugyanazzal a joggal Iwan
c.-nek adományozta, azzal a kitétellel, hogy minden évben Szt. Márton ünnepén
2 M.-t tartozik fizetni a püspöknek v. utódainak és a püspök és egyháza felé hű-
séggel tartozik. Ha a hűséget megszegi v. a 2 M.-t nem fizeti meg, akkor a birtok
ismételten visszaszáll az egyházra. D. János egri lector és kanonok, püspöki
kancellár keze által, in fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1353.

E.: NAZ. Középkori oklevelek DON 16. (Df. 252 350.) Hártya, hiányzó N inici-
álé. Ép függőpecsét látszik. Hátlapján későbbi kezekkel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölések.
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625. 1353. szept. 30.

Az egri kápt. az előtte megjelent Agouch-i (Á.2.: Agowcz) Dénes fia Ger-
gely fia Dénes deák (litteratus) kérésére nyílt oklevelében átírja a saját, 1296.
máj. 3-án (D. in die Asc. d., a. d. 1296.) kelt zárt oklevelét, melyet Dénes deák
mutatott be. D. in crastino fe. S. Mychaelis arch., a. d. 1353.

Á.: 1. Egri kápt., 1366. febr. 26. Tiszántúli református Egyházkerület Könyvtára
15. (Df. 275 806.)
2. Á.1. > Garai László nádor, 1450. jún. 15. SNA. Leleszi prépostság mlt.,
Acta saeculi 1440/241. (Df. 234 306.)

Megj.: Á.2. 17. sz.-i Má.-ban is.

626. + 1353. szept. 30.

A Sepes-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Stevkfolua-i Hannus fia Detre c. fia: Jakab mr. (nobilis vir), László
Upulia-i herceg, nádor (H) és a kunok bírájának ítélőmr.-e és bemutatta a kápt.
saját, 1351. jún. 13-án (f. II. prox. p. oct. fe. Penth. a. d. 1351.) kelt nyílt okleve-
lét és annak átírását és megerősítését kérte. A kápt. a kérésnek eleget téve a be-
mutatott oklevelet függőpecsétjével megerősített oklevelében átírja. D. f. II.
prox. p. de. B. Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: Dl. 83 273. (Bárczay cs. lt. 35/44.) Függőpecsétre utaló sodrat látszik. Hát-
lapja nincs meg a felvételek között.

Megj.: Az oklevél feltehetően hamis, ugyanis Oppelni László 1367–1372 között
volt nádor.

627. 1353. okt. 2. Avignon

[VI.] Ince pápa Ragusium-i Veregna-i András – Ragusium városa (civitas)
Da-ban van, a szerb király (rex Rascie) földjének határvidékén –, Pedismontis-i
és Ultra Brenta-i főesp. (padovai egyházm.) és Coztolarius ~ Corczolanus-i ka-
nonok kérésére biztosítja számára a raguzai nagyobb egyház kanonokságát és
prebendáját (canonicatus et prebenda ecclesie maioris Ragusine), mely Seracha-i
Illés (Helye) raguzai érsekké való felszentelése miatt üresedett meg. A kanonok-
ság már 11 éve üres, de a város távolsága és a hivatal szegénysége okán nem
akarta senki kieszközölni. András megtartja főesp.-ségét, melynek jövedelme
nem haladja meg évenként a 12 ft.-ot, de kész letenni a Corczolanus-i kanonok-
ságot, hogy jobban hasznára tudjon lenni a raguzai egyháznak, ahonnét szárma-
zik és ahol él. D. Avinione VI. Non. Oct., pápasága 1. évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 276. (30. szám).
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628. 1353. okt. 3. Csázma

Lukács, Regun-i főesp., Miklós zágrábi püspök világiakban (in
temporalibus) vicarius generalis-a emlékezetül adja, hogy András mr. deák (litte-
ratus) óbudai alvárnagy testvére (germanus): György mr. a saját és fr.-e nevében
színe előtt a következőket mondta: a Dombro-i híd- és piacvámot (tributa pontis
et fori), melyet János egri lector és Miklós zágrábi püspök kancellárja a püspök-
től honorként bír (pro honore conservaret) jelen levél kiadásától kezdve egy éven
át bérbe veszik 120 magyar ft.-ért v. dukátért, melyet 1354. jan. 1-jén (in oct. fe.
Nat. d.) kell Budán megfizeniük a lectornak, kétszeres büntetés terhe mellett. D.
Chasme, f. V. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1353.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. 3. 3. (Df. 263 067.) Hátlapja nem
szerepel az MNL. OL. gyűjteményében.

R.: F. IX/2. 301. (146. szám).

629. 1353. okt. 3. Bars

Péter mr. c. és Bars m. szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy
Sefridus fr.-nek, a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátjának procurator-a
bemutatta nekik az uralkodó vizsgálatokra és eltiltásokra vonatkozó általános
oklevelét, melynek megfelelően kiküldték Gyrud-i Móric fia Miklós c. szb. és
Sarkuzy-i Miklós m.-i embereket, akik visszatérve egybehangzóan a következő-
ket jelentették: szept. 25-én (f. IV. prox. an. fe. B. Mychaelis arch.) az ország
szokásának megfelelően a m.-ben lefolytatták a vizsgálatot és a nemesektől, köz-
rendűektől (ignobiles et alii communes homines), de különösen a szomszédoktól
és határosoktól megtudták, hogy Nymthun-i Péter fia György a Szt. Bene-
dek-monostor egy bizonyos Rohoznicha nevű földjének egy részét lehasítva,
annak hasznait élvezi a monostor tiltakozása ellenére. D. in Bors, f. V. prox. p.
fe. B. Mychaelis arch. prenotati, a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 8/2/8. (Df. 235 974.) Pa-
pír. Hátlapján külzet (Excellentissimo domino, Lodouico Dei gratia regi
Hungarie illustri pro domino Sefrido abbate monasterii sancti Benedicti de
iuxta Gron et suo conventu contra Georgium filium Petri de Nymthun inqui-
sitoria.), más középkori kézzel lap alján: Super Rohoznucha. Három
zárópecsét töredékei.

K.: Str. IV. 109–110. (79. szám).

630. 1353. okt. 3.

Erdel-i (dict.) Jakab mr. Szatmár m. alispánja és a négy szb. emlékezetül
adja, hogy Byr-i Tamás fiai: László és János előttük megjelenve személyesen



371

kérték a m.-i ember kiküldését, aki előtt a Paznan és Philep falvaikkal szomszé-
dos birtokosokat a falvak haszonvételeinek (erdők, legelők, szántóföldek) hasz-
nálatától eltiltották és erről a m. hatósága Lászlónak és Jánosnak oklevelet ad. D.
V. f. prox. an. oct. B. Mychaelis arch., a. d. 1353.

E.: Dl. 51 635. (Kállay cs. lt. 1300/1041.) Hátlapján külzet (Prohibitionales
contra metaneos ac vicinos villarum Paznan et Philep pro Ladislao et Io-
hanne filiorum Thome de Byr.) és három, természetes színű zárópecsét töre-
dékei.

K.: AO. VI. 116–117. (75. szám).
R.: Kállay II. 19. (1112. szám); Doc. Trans. C. X. 233. (216. szám) (román);

Szatmár m. 74. (128. szám).

631. 1353. okt. 3. Majtény

Erdel-i (dict.) Jakab Szatmár m. alispánja és a négy szb. emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük személyesen Nogsemien-i István fia István mr. és tilta-
kozva elmondta, hogy szomszédai és határosai, de különösen Miklós fiai Cantor
(dict.) Lorand, Bereck és János Radalph birtok haszonvételeit élvezik jobbágya-
ikkal együtt, ezért a m.-i ember és pecsét kiküldését kérte, hogy a szomszédokat
a birtokon törvényesen eltilthassa. A m. hatósága kiküldte Vaya-i Ábrahám (Ab-
raam) mr. és Popus-i Gergely szb.-kat, akik vissztatérve a következőket jelentet-
ték: István mr. előttük a szomszédokat és határosokat (különösen Miklós fiait) a
birtok haszonvételeinek (szántóföldek, kaszálók, ligetek, erdők és egyebek)
használatától eltiltotta. D. in villa Mohten, V. f. prox. p. fe. B. Mychaelis arch.,
a. d. 1353.

E.: Dl. 51 636. (Kállay cs. lt. 1300/1046.) Papír. Hátlapon külzet (Pro magistro
Stephano filio Stephani contra omnes vicinos et commetaneos suos, specia-
liter Briccium, Lorandum et Iohannem filios Nicolai prohibitoria.), egy ke-
rek, természetes színű zárópecsét, további két, természetes színű zárópecsét
töredékei.

K.: AO. VI. 115–116. (74. szám).
R.: Kállay II. 19. (1113. szám); Doc. Trans. C. X. 233. (215. szám) (román);

Szatmár 74. (129. szám).

632. 1353. okt. 4.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Tamás c., [I.] Lajos király
országbírájának halasztó- és kötelező oklevele értelmében a Miklós fr., Jazou-i
prépost és Jakou fiai: János, Péter és Tamás, András fiai: Péter és István, Mihály
fiai: Pál és Pouka, Moys fia: Lőrinc, Chon-i nemesek közötti vitatott földrész
határainak ügyében – melyről Miklós prépost azt állította, hogy a monostor
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Supth ~ Suhpth (?) birtokához tartozik, annak határai között fekszik, míg a ne-
mesek azt mondták, hogy a Chon nevű birtokukhoz tartozik és mindig is tarto-
zott – okt. 2-án (4. die fe. S. Mychaelis arch.) négy, a felek által felkért fogott
bírónak kell igazságot tennie. A terminuson Miklós prépost bemutatta a Scepus-i
Szt. Márton-egyház kápt.-jának 1281-ben (a. d. 1281.), függőpecsétje alatt ki-
adott oklevelét, mely szerint egyrészről Salamon fr., a monostor akkori prépostja
a maga és a monostor képviseletében, valamint másrészről a fentebb említett
nemesek abban megnevezett ősei a szepesi kápt. előtt a Chon és a Su[hpth] bir-
tokok között húzódó, a Harnad folyónál kezdődő és a Cassa városa (civitas) felé
vezető közútig (strata publica) menő határokról a következőképpen egyeztek
meg: a birtokok határait az elsőtől az utolsóig örök érvényűnek tekintik és ha a
felek bármelyike ezt nem tartaná be és a másik jogát megsértené, akkor a megál-
lapodást betartó féllel szemben 25 M., bírói rész nélküli, perbe lépés előtt lete-
endő bírságban marasztaltasson el. A Chon-i nemesek bemutattak két privilégi-
umot: (1.) István herceg, [IV.] Béla király fiának 1277-ben [!] (sub a. d. 1277. [!]
kelt oklevelét Felkassa, Chon és Guny birtokok cseréjéről, (2.) Lampert c., [I.]
Károly király országbírájának Chon birtokkal kapcsolatos, a Chon-i nemesek és
Chirke (dict.) István fia Tamás közötti pert rögzítő oklevelét. A Chon-i nemesek
által bemutatott oklevelek nem tartalmaztak hj.-t, azonban a Miklós prépost által
bemutatott privilégium tartalmazta a Chon és Supth birtokok közötti határt. Mi-
vel a Chon-i nemesek által bemutatott privilégiumok a monostorral és a prépost-
tal kapcsolatban semmilyen dolgot nem döntöttek el (preiudicabant), ezért a bí-
rák a vitatott birtokkal kapcsolatban úgy határoztak, hogy a felek v. procura-
tor-aik a királyi emberrel és a kápt. tanúságtevőjével együtt okt. 11-én (f. VI.
prox. an. quind. fe. S. Mychaelis arch.) és az azt követő napokon tartoznak Chon
és Supth birtokokra kiszállni, ahol az összehívott szomszédok és határosok jelen-
létében a két birtokot a szepesi kápt. oklevelében – melyet a prépost v.
procurator-a eredetiben köteles bemutatni – rögzített határok mentén [a királyi
ember] bejárja az elsőtől az utolsóig, vagyis a Harnad folyótól Enizke birtokré-
szig és mindkét felet meghagyja a maga részének birtokában. A felek minderről
a hj. 8. napján a kápt.-nak tartoznak jelentést tenni a királyi emberrel és a kápt.
tanúságtevőjével együtt. A Tamás c. részére, mint a per rendes bírájának (iudex
ordinarius) járó békebírságot Miklós prépost fogja megfizetni. A fenti rendezés
minden részében való megtartását Miklós prépost személyesen, Jakou fia János
és Mihály fia Pál személyesen a maguk nevében és a Jazou-i konv. és prépost
megbízólevelével képviselve fr.-eieket és rokonaikat, magukra vállalták a szepe-
si káp. és Tamás c. oklevelében írott feltételekkel és büntetésekkel. D. f. VI.
prox. an. oct. dict. fe. S. Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: SNA. Jászói prépostság mlt. Oklevelek és iratok. 31. (Df. 232 795.) Papír,
szakadt, vízfoltos, néhány helyen 1-3 szó olvashatatlan. Hátlapján külzet
(Super reambulatione et metarum erectione inter possessiones Chon et
Supth vocatas feria sexta proxima ante quindenas festi beati Michaelis ar-
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changeli coram regio et nostro hominibus facienda pro preposito de Jazou
contra nobiles de Chon intranominatos octavo autem die series ipsarum no-
bis referenda.) és kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: V. István említett oklevelének dátumát az írnok tévesen adta meg
1277-ben. Feltehetően az 1270. máj. 26-án kiadványt írták át tartalmilag
(l. Reg. Arp. 1924. szám).

633. 1353. okt. 6. Avignon

[VI.] Ince pápa [I.] Lajos király (U) tudtára adja, hogy András erdélyi
püspök és Tamás volt erdélyi fehérvári custos elfoglalták az erdélyi fehérvári fő-
esp.-séget, melyet a pápa a Cosmedin-i Szűz Mária-egyház bíboros diaconu-
sának, Guillermus-nak adott. A pápa felkéri a királyt, hogy hatalmának karjával
(tue potentie dexteram) sújtson le az egyházi büntetés mellett a vétkesekre. A
pápa kéri, hogy a király az irányába mindig jóakaratot mutató bíboros procura-
tor-ait és népeit, ha uruk ügyeiben hozzá fordulnak, fogadja jóakarattal. D.
Avinione, II. Non. Oct., pápasága 1. évében. [1353.]

K.: Theiner II. 5–6. (11. szám); Gasnault I. 192. (583.szám).
R.: Áldásy 64. (123. szám); Doc. Trans. C. X. 243. (217. szám) (román); SZR.

129. (1185. szám); Erdélyi Okm. III. 270. (732. szám).

634. [1353. okt. 6. Avignon]

[VI.] Ince pápa a fentivel megegyező oklevelet intéz Erzsébet királynéhez (U).

R.: Áldásy 64. (123. szám).

635. 1353. okt. 6.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Bala-i
Kaba (dict.) Demeter fia Péter, feleségének: Puthnuk-i János lányának (nobilis
domina) és az elhunyt (condam) Nadasd-i Lachk unokahúgának (nepta) nevében
és bemutatta [I.] Lajos király, itt átírt, febr. 23-án kelt oklevelét (l. 103. szám). A
kápt. ennek megfelelően a saját, a király oklevelében említett, 1327-ben kelt
Enizke birtokkal kapcsolatos privilégiumát (l. Anjou-oklt. XI. 608. szám) a sek-
restyéből (sacristia) előkeresve, azt minden hiba nélkül valónak találva, szó-
ról-szóra átírja jelen függő, autentikus pecsétjével megerősített privilégiumában
és az eredetit visszahelyezi a sekrestyébe. Amikor László a prépost, János a lec-
tor, Sándor a cantor, János a custos, János a Borsod-i, Domonkos a Borsua-i,
András a Zemplyn-i, Miklós a Zabouch-i, Miklós a Pankacha-i, Benedek a
Heues-i főesp. D. in die fe. S. Galli conf., a. prenotato. [1353]. Amikor [I.] Lajos
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a király (H), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek és M[iklós] az [egri]
püspök.

E.: Dl. 41 224. (Múz. Ta. Wenzel.) Hártya, néhol vízfoltos, halvány. Egyszerű O
iniciálé. Függőpecsétre utaló bevágások. Hátlapján későbbi kezekkel írott la-
tin nyelvű tárgymegjelölések.

K.: F. IX/2. 258–260. (128. szám).

636. 1353. okt. 6.

Az esztergomi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy korábbi egyezség-
levelének megfelelően Symon-i Mihály fiainak: Leukus és Pál mr.-eknek
(nobiles viri) okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) 14 budai M.-t kellett meg-
fizetniük előttük Byud fia Tamás lányának, Simon fia Miklós özvegyének: Mar-
git asszonynak hozománya fejében (ratione rerum parafernalium). A fenti idő-
ponton Pál és Leukus a 14 M.-t bécsi dénárokban megfizették az asszonynak és
apjának, mint procurator-ának, akik így Leukus és Pál mr.-eket nyugtatják annak
megfizetése felől. D. in dict. oct., a. d. 1353.

E.: Dl. 72 536. (Simonyi cs. lt. 31.) Papír. Hátlapon külzet (Pro magistris
Leukus et Paulo filiis Mychaelis de Symon contra dominam Margaretam
filya[!] Thome filii Byud super solutione quattuordecim marcarum expedito-
ria.), valamint természetes színű, kör alakú zárópecsét maradványai.

Má.: Ue. jelzet alatt (20. sz-i).
Ford.: Ue. jelzet alatt (magyar).

637. 1353. okt. 6.

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je emlékezetül
adja, hogy megjelent előttük egyrészről Naghfolua-i Péter fia János, másrészről
Pál fia Mokou, Pouka fia István a maga nevében és fr. uterinus-ai: György, Márk
és Pál képviseletében, továbbá Scentus-i János fia Tamás és Péter fia János el-
mondta, hogy a Scentus-i nemesek ellen anyjának: Anna asszonynak, Peterke
lányának, Mokou soror-jának, Scentus, Zechun és Kerektow birtokokon lévő, az
ország szokása szerint járó leánynegye miatt pert indított, mely már régóta fo-
lyik. Azonban fogott bírák segítségével a következő megegyezésre jutottak: a
leánynegyed megváltására 5 M. széles kassai garast fizetnek neki a nemesek,
mely felől nyugtatja őket. Ha a nemeseket a leánynegyed ügyében a jövőben
perbe fogják, ő v. örökösei saját költségükön és fáradságukon tartoznak megvé-
delmezni őket. D. in oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1353.
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E.: Dl. 87 286. (Esterházy cs. hercegi ága. Repositorium. 47. Z. 4.) Hártya. Hát-
lapján rányomott pecsétre utaló vágások és későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tartalmi kivonat.

638. 1353. okt. 6. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy azon 3 M. bírság bírói részének a megfizetését, melyben
Makwa (~ hátlap: Makua)-i Márk fia Peteu-t Magyar (dict.) Pál mr. feleségével
szemben marasztalta el, Miklós, zágrábi püspök kérésére neki elengedi, meg-
hagyva azonban a bírságból a másik félnek járó részt. D. Bude, in oct. fe. B.
Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: Dl. 91 454. (Festetics cs. lt. MISC 76.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Peteu
filio Mark de Makua contra nobilem dominam, consortem magistri Pauli
dicti Magyar super duabus marcis expeditoria.)

639. 1353. okt. 7.

Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je je-
lenti [I.] Lajos királynak [(H)], hogy itt átírt, aug. 26-án kelt oklevelének (l. 564.
szám) megfelelően György királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Kele-
men fr.-t, akik visszatérve a következőket jelentették: okt. 5-én (sabb. prox. p. fe.
B. Mychaelis arch.) kiszálltak Vngh m.-be, ott mindenkitől, nemesektől és köz-
rendűektől, akitől lehetett és illett és főként a m. alispánjától és szb.-itól megtud-
ták, hogy Gereuch-i Ramacha fia Gergely aug. 15-én (in fe. Ass. virg. glor.) ha-
talmaskodva János birtokára tört, onnan jobbágyai 40 marháját elragadta és
Gereuch birtokra vitette, de azt nem tudják, hogy Gergely az ökröket visszaad-
ta-e Jánosnak v. sem. Az alispán és a szb.-k azt mondták, hogy előttük Tamás fia
János és Gergely az ökrök elragadása miatt perben állt. A prépost és a konv. Já-
nos részére oklevelet ad a fentiekről. D. f. II. prox. p. predict. oct. B. Mychaelis
arch., a. supradict. [1353.]

E.: Dl. 77 075. (Zichy cs. zsélyi lt. 214/C/43.) Papír, bal oldalon, a hajtásvonal-
nál ék alakban alul és felül is kiszakadt. Ez felül 5, alul pedig 4 sorban okoz
2 betűtől 2-3 szóig terjedő hiányokat. Hátlapon külzet (Domino regi, pro Io-
hanne filio Thome de Cap contra Gregorium filium Ramacha super ablatio-
ne quadraginta bovum inquisitoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét.
4 sor szöveg 15. századi írással, mely egy részének olvasata: [....] tributi
navigii vado in [...].

K.: Z. II. 542–543. (404. szám); Doc. Trans. C. X. 235–236. (221. szám) (román
ford. is).
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640. 1353. okt. 7.

A Ku-i kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, szept. 14-én,
Huzubachy-i János fiai: Miklós és János érdekében kiadott oklevelének (l. 594.
szám) megfelelően Berecswo-i Balázs fia Miklós királyi emberrel kiküldték ta-
núságtevőjüket, Ferenc karpapot, akik visszatérve azt jelentették, hogy okt. 3-án
(f. V. prox. p. fe. B. Michaelis arch.) Wlko m.-be kiszállva, mindenkitől, akitől
kellett és lehetett megtudták, hogy Zaar (dict.) László fia Miklós a Zenmargit-
aazunfalua birtok felére a szomszédság és határosság okán, János fiainak tiltako-
zása ellenére népeket gyűjtött és a birtok felének hasznait és haszonvételeit ha-
talmába vonta és használja. D. f. IV. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d.
supradicto. [1353.]

E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz László elenchusa szerint rendezett iratok.
B/1/9. (Df. 265 552.) Papír. Hátlapja nem szerepel a MNL. OL. gyűjtemé-
nyében.

641. 1353. okt. 7. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Demeter fia Jakab deák (litteratus) mr. személyesen
szept. 15-től (ab oct. fe. Nat. virg. glor.) 22 napon keresztül megjelent a színe
előtt a szepesi kápt. idézőlevelével megidézett Rethy (~ hátlap: Rety)-i Mihály
fiaival: Istvánnal és Andrással szemben, de azok nem mentek el és nem is küld-
tek maguk helyett senkit. Ezért az országbíró őket megbírságolja, ha nem tudják
magukat kimenteni. D. Bude, 23. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 60 272. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok 130.) Papír, vízfoltos, nehezen
olvasható. Jobb oldalán szakadás, ami az első két sorban pár betűs hiányt
okoz. Hátlapon külzet (Pro magistro Iacobo litterato filio Demetrii contra
Stephanum et Andream filios Mychaelis de Rety iudicialis.), lap alján jegyzet
(De Scepus). Természetes színű, kerek zárópecsét kis töredékei.

642. 1353. okt. 8.

A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
szept. 2-án (f. II. prox. an. fe Nat. virg. glor.) kelt oklevelének (l. 579. szám)
megfelelően Imre fia Imre mr. királyi emberrel kiküldték kanonoktársukat: Ger-
gely sacerdos-t az abban írtak elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan a
következőket jelentették: a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében
okt. 13-án (domin. die prox. an. fe. B. Galli conf.) Gergely fiainak: Miklósnak,
Olivérnek, Lászlónak és Andrásnak birtokrészeit, továbbá a Gergely lányait: Ilo-
nát és Klárát leánynegyedként megillető birtokrészeket, Margit asszonynak hit-
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bérével és özvegyi részével (rebus per orphanalibus) együtt Zenthandurias,
Buryh és Chuturtukhel birtokokon (Zala m.) Gergely fiainak és lányainak kiadta,
vagyis 11 telket v. telki helyet (sessiones seu loci sessionum). Gergely részét,
vagyis másfél telket (alteram dimidiam sessionem) Buryh birtokon Chwz (dict.)
János mr.-nek hagyta, amíg Gergely fiai v. mások ki nem váltják. D. 6. die
extradationis possessionariarum portionum prescriptarum, a. d. 1353.

E.: Dl. 4381. (MKA. NRA. 587/38.) Hártya. Hátlapján rányomott pecsét nyoma
és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: Zala I. 541–543. (344. szám).

643. 1353. okt. 8. Majtény

Erdel-i Jakab mr. Szatmár m. alispánja és a négy szb. emlékezetül adja,
hogy a királyi parancs alapján (ob regium preceptum) okt. 8-án (f. III. prox. p.
oct. B. Mychaelis arch.) Mohten faluban tartott közgyűlésen (congregatio gene-
ralis) Nogmihal-i Péter fia Jakab mr. királyi ember és a váradi kápt. tanúságtevő-
je előtt István fia István mr., László fia Mihály és [....] fia László Nogsymyen-i
nemesek Philuph birtokuk minden szomszédját és határosát eltiltották a birtok
haszonvételeinek (szántóföldek, erdők, rétek és ligetek) használatától. D. in
Mochten, termino supradict., a. d. 1353.

E.: Dl. 51 637. (Kállay cs. lt. 1300/1043.) Papír. Hátlapon külzet (Pro magistro
[kimaradt: Stephano] filio Stephani et aliis interius nominatis contra vicinos
et commetaneos possessionis Philuph prohibitoria.), két természetes színű,
kerek, zárópecsét és további egy zárópecsét töredékei.

R.: Kállay II. 20. (1114. szám); Doc. Trans. C. X. 234. (218. szám) (román);
Szatmár m. 75. (130. szám).

Megj.: László apjának a neve kimaradt az oklevélből.

644. [1353.] okt. 8. [Majtény]

Erdel-i Jakab mr. Szatmár m. alispánja és a négy [szb.] emlékezetül adja,
hogy a királyi parancs alapján (ob regium preceptum) okt. 8-án (f. III. prox. p.
oct. [B. Mychaelis arch.]) tartott közgyűlésen ([...] generalis) Nogmihal-i Péter
fia [Dl. 51 637. alapján: Jakab mr.] királyi ember és a váradi kápt. tanúságtevője
előtt Nogsemyen-i István fia [hátlap: István] [hátlap: Radalph] birtokának szom-
szédait és határosait a birtok haszonvételeinek élvezétől eltiltotta. D. loco et
termino supradicto, a. d. [1353.]

E.: Dl. 56 542. (Kállay cs. lt. 1300/1642.) Papír, csonka. Kb. 1/3-a, fele hiány-
zik. Hátlapon külzet (Pro magistro Stephano filio Stephani de Nogsemyen
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contra vicinos et commetaneos possessionis Radalph [proh]ibitoria.) és há-
rom zárópecsét körvonala.

R.: Kállay II. 20. (1115. szám); Doc. Trans. C. X. 234. (219. szám) (román);
Szatmár m. 75. (131. szám).

Megj: Néhány adat a m. hatóságának ugyanezen napon kelt, Dl. 51 637. jelzetű,
előző számban olvasható okleveléből pótolva. Az oklevél dátuma is a
Dl. 51 637 alapján feltételezhető.

645. 1353. okt. 9.

A bácsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, aug.
26-án kelt oklevelének (l. 565. szám) megfelelően Herman-i Fábián fia Tamás
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőként kanonoktársukat: Miklós főesp.-t,
akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: András
Machou-i bántól és a Volkow ~ Volko m. minden embere részére, szept. 26-án
(f. V. prox. an. fe. B. Michaelis arch.) Volkowar faluban tartott közgyűlésen
(congregatio generalis) a nemesektől és minden rendű és rangú embertől és kü-
lönösen Cherygh birtok szomszédaitól és határosaitól a vizsgálatot lefolytatva
megtudták, hogy Berzeche (dict.) Miklós mr. serviens-eivel és a hozzá tartozók-
kal júl. 1-jén (f. II. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli app.) hatalmaskodva rátört Ist-
ván fia Simon Volko m.-i Cherygh birtokára, ott három napig időztek, Simon és
jobbágyai gabonáját learatták, egy szőlőt teljesen tönkretettek és Péter nevű job-
bágyát életveszélyesen megsebesítették, András bán embere és a Volko m.-i
szb.-k tiltakozása ellenére. D. in fe. BB. Dyonisii et aliorum sociorum suorum
mart., a. d. supradicto. [1353.]

E.: Dl. 91 455. (Festetics cs. lt. VALKÓ 27.) Papír. Hátlapon külzet (Domino
regi, pro Symone de Sancto Salvatore contra magistrum Nicolaum dictum
Berzeche super inquisitione relatoria.) és természetes színű, mandorla alakú
zárópecsét.

646. 1353. okt. 9.

A [pécs-]váradi monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy megjelent előt-
tük személyesen egyrészről Manyuk-i Baas fia Lorand fia Pál, másrészről
Kereztwr-i Beseneu (dict.) Pál mr. és Chungurad-i János mr. és Lorand fia Pál
kijelentette, hogy minden Tolna m.-i birtokát és birtokrészét, amelyek bármilyen
címen megilletik – Manyuk birtok felét, Egenzaraz birtokot, egy másik Egen-
zaraz-t és Chethuk-ot, Izmyn birtok felét és a mellette fekvő Tuteus birtokot –
minden tartozékukkal és haszonvételükkel egyetemben (szántóföldek, rétek, ka-
szálók, erdők, ligetek és egyebek) Beseneu (dict.) Pál és János mr.-nek elzálogo-
sította 300 M. dénárért (minden M.-t 10 pensa-val számolva), azzal a feltétellel,
hogy ő v. örökösei Pál és János mr.-ektől v. leszármazottaiktól a birtokokat visz-
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szaválthatják a konv. színe előtt a 300 M. lefizetése mellett, és akkor Pál és Já-
nos, valamint leszármazottaik kötelesek azokat visszaadni. D. f. IV. prox. p. oct.
fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1353.

E.: Dl. 56 741. (Jeszenák cs. lt. 19.) Hártya. Hátlapján természetes színű pecsét
kis töredéke.

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 152. (231. szám).

647. 1353. okt. 9. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelkiekben általános helynöke (in
spiritualibus vicarius generalis) emlékezetül adja, hogy a pert, amelyet Biri-i Já-
nos fia Tamás – aki helyett Chenker (dict.) András jelent meg megfelelő (suf-
ficiens) megbízólevéllel – viselt a színe előtt Bodon fia Miklós és Lapuspatak-i
Desew fiai: Miklós, Lorand és János ellen – akik helyett az időpontot elfogadó
ügyvivők (assumptores termini) jelentek meg –, Lapuspatak-i János pap (sacer-
dos) idézőlevelének megfelelően okt. 6-án (in oct. fe. S. Michaelis arch.) időpont
ütközése miatt (ratione prioritatis termini) elhalasztja nov. 8-ra (ad [oct.] fe.
[OO.] SS. D. Agrie, 4. die termini prenotati, a. d. 1[3]5[3.]

E.: Dl. 51 638. (Kállay cs. lt. 1400/379.) Papír, felső szélén sérült, ez 2 sorban
1-3 szavas hiányokat okoz. Előlapon, a szöveg alatt jegyzet: Item solum pro
Iohanne Clemens cum Jazou de partium ad octavas Sancti Georgii.). Hátla-
pon külzet (Pro Thoma de Birii contra [Nicolaum] filium Bodon, Nicolaum,
Lorandum [et] Iohannem filios Desew de Lapuspatak [ad] octavas festi Om-
nium Sanctorum proxime [ven]turas prorogatoria.) és mandorla alakú, ter-
mészetes színű zárópecsét töredékei.

R.: Kállay II. 20. (1116. szám).

648. 1353. okt. 10. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelkiekben általános helynöke (in
spiritualibus vicarius generalis) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egyrész-
ről Kellemes-i Pows fia Miklós fia Nog (dict.) Domonkos feleségének, Edelen-i
László lányának a nevében az egri kápt. megbízólevelével Zech fia Jako; No-
mar-i Simon fia Balázs az anyja nevében, megfelelő (sufficiens) megbízólevél-
lel; Velez-i Kuuer (dict.) Miklós fia János fia György nevében megfelelő megbí-
zólevéllel Pál fia János; másrészről Gog-i Gereueny fia Miklós fia János szemé-
lyesen (megbízólevéllel képviselve fr.-ét: Miklóst) és elmondták, hogy György
és az asszonyok pert indítottak Jolench asszony: Lad-i Domonkos felesége,
Gereueny lányának leánynegyede miatt (aki a felperesek anyja és nagyanyja)
János és Miklós (Gereueny unokái) ellen a püspök és a korábbi vicarius-ok színe
előtt, ami László előtt is folytatódott. Végül fogott bírák segítségével úgy egyez-
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tek meg, hogy János és Miklós 80 M. kassai garast v. ft.-ot fizetnek az asszo-
nyoknak és Györgynek, melynek eleget tettek László vicarius előtt, ahogyan azt
László korábbi egyezséglevele és kötelezvénye is tartalmazta. Ezért az asszo-
nyok és György Jolench asszony leánynegyede felől nyugtatják és mentesnek
jelentik ki Jánost és Miklóst, valamint örököseiket. Továbbá kijelentik, hogy az
asszonyok, örököseik, György és fr.-ei: László és Gergely; és soror-aik, Kuuer
(dict.) Miklós fia János lányai és minden örökösük tartoznak Gereueny fia Mik-
lós fiait: Jánost és Miklóst a leánynegyed ügyében saját költségükön és fáradsá-
gukon megvédelmezni. A vicarius kéri az egri káp.-t, hogy amikor megviszik
nekik jelen oklevelet, azt saját oklevelükben írják át. D. Agrie, 5. die oct. fe. S.
Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: Dl. 4391. (MKA. NRA. 733/5.) Hártya (?). Hátlapján mandorla alakú,
természtes színű rányomott pecsét töredékei.

Megj.: Tartalmának rövid említése: AO. VI. 80. (43. számhoz fűzött jegyzet).

1353. okt. 10. Csenger [: 1358. okt. 11.]

Kusal-i Gergely fia György mr. Szatmár m. c.-e és a négy szb. jelenti [I.] Lajos
(H) királynak, hogy itt átírt, szept. 23-án kelt oklevelének (l. 610-611. számok között)
megfelelően az abban említett ügyet áttették nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) a király je-
lenléte elé, változatlan feltételekkel. D. in Cheng, f. V. prox. p. oct. B. Michaelis arch., a.
d. 1353.

E.: Dl. 51 826. (Kállay cs. lt. 1300/1236.) Papír, hátlapján külzet (Ad presentiam domini
regis pro Michaeli filio Georgii de Zanizlo contra Johannem filium Pauli de Vethes
ad octavas festi Omnium Sanctorum prorogatoria.) és két természetes színű zárópe-
csét.

Má.: Dl. 51 639. (Kállay cs. lt. 1300/1358.) (18. sz.-i, egyszerű.)
K.: AO. VII. 401–402. (224. szám) (Dl. 51 826. alapján).
R.: Kállay II. 20. (1117. szám) (Dl. 51 639. alapján, 1358-ra dátumozva,); Kállay II.

67-68. (1304. szám) (Dl. 51 826. alapján, 1358-ra dátumozva,); Doc. Trans. C. X.
234–235. (220. szám) (román) (Dl. 51 639. alapján, 1353-ra dátumozva); Szatmár
m. 75. (131–132. számok között) (Dl. 51 639. alapján, 1353-ra dátumozva); Szatmár
m. 84. (158. szám) (Dl. 51 826 alapján, 1358-ra dátumozva); Doc. Trans. C. XI.
334-335. (332. sz.) (Dl. 51 826. alapján, 1358-a dátumozva); Anjou-oklt. XLII.
1159. (Dl. 51 826 alapján, 1358-ra dátumozva).

Megj: Az oklevél eredetije is ránk maradt, jelzete: Dl. 51 826. A másoló hibát követett
el, ezért a másolatban 1353-as évszám szerepel a helyes 1358 helyett.

649. 1353. okt. 12. Avignon

[VI.] Ince pápa Chehy-i Lukács [fia] Berecknek a pécsi egyházban a ka-
nonoki jogok teljességével kanonokságot adományoz és jelenleg üres v. később
megüresedő prebendát rezervál, melyet Bereck v. procurator-a az üresedésről
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való értesüléstől számított egy hónapon belül elfogad. A pápa inti a pécsi püspö-
köt és a kápt.-t, hogy a fentiekről az elfogadás előtt ne határozzanak, mert ér-
vénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cse-
lekszik. A pápa rendelkezése akkor is érvényben marad, ha ellentétes a kanono-
kok meghatározott számával, illetve a pécsi egyház statutum-aival és szokásával,
illetve ha valaki a fentiekről pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik, illetve ha a
pápa korábban megengedte a püspöknek és a kápt.-nak, hogy senki elfogadására
nem kötelezhetőek. Ha Bereck nem tud jelen lenni a pécsi egyház statutum-ai és
szokásai megőrzéséről szóló eskün, azt távollétében procurator-a is leteheti, ő
pedig akkor, amikor ott lesz. Berecknek a pápa a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház (ka-
locsai egyházm.) kanonokságát, prebendáját és őrkanonokságát (custodia) rezer-
válta, de azt még nem foglalta el. Amennyiben közben elfoglalta, a pécsi kano-
noki javadalma mellett nem tarthatja meg. D. Avinione, III. Id. Oct., pápasága 1.
évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 494rv. (Df. 289 444.)
R.: Theiner II. 6. (12. szám).
Megj.: Dénes kalocsai érsek kérelmét l. 533. szám.

650. [1353. okt. 12. Avignon]

[VI. Ince pápa] a kalocsai érseknek, a Pechwaradinum-i monostor apátjá-
nak (pécsi egyházm.) és az avignoni sacristának. Chehy-i Lukács [fia] Berecket
fogadtassák kanonokká a pécsi egyházban, biztosítsanak neki a kórusban stallu-
mot és a kápt.-ban helyet, valamint a kanonokságban, annak jogaiban, bevételei-
ben és jövedelmeiben védelmezzék meg. D. ut supra. [Avinione, III. Id. Oct.,
pápasága 1. évében. [1353.]]

Reg.: ASV. RA. 494v. (Df. 289 444.)

651. 1353. [okt. 13.] Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet Bereck győri prépost –
akinek a nevében András deák (litteratus) jelent meg a győri kápt. megbízóleve-
lével – viselt a személyesen megjelent Chytnuk (hátlap: Chythnuk)-i László fia
Miklós ellenében, bírói döntését tartalmazó, az egri kápt.-hoz intézett levelének,
valamint a kápt. idézőlevelének megfelelően a felek akaratából és kérésre elha-
lasztja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.), a korábbi állapot fenntartása
mellett (statu et ordine omnino sub priori), ha a felek a közbeeső időben nem
tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4393. (MKA. NRA. 1537/74.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Nicolao filio
Ladislai de Chythnuk contra dominum Briccium prepositum ecclesie Iau-
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riensis ad octavas festi Epiphanie Domini prorogatoria.), lap felső szélén
kancellária jegyzet (Sol[vit].), lap bal szélén feljegyzés (Prepositus, ambe
partes personaliter ad octavas sancti Georgii, pax.), továbbá természetes
színű, kerek zárópecsét kis töredékei.

Megj.: Az oklevél szövegéből kimaradt, hogy melyik napon tárgyalták volna az
ügyet, honnan halasztották Vízkereszt nyolcadára. Valószínű azonban,
hogy az előtte szokásos törvénykezési időszakról, azaz Mihály nap nyol-
cadáról tették át az ügyet januárra. Erre utal a többi, szintén a király
írásbeli parancsára hivatkozó, Mihály nap nyolcadáról Vízkereszt oktá-
vájára halasztó oklevél is.

652. 1353. okt. 13. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája az egyrészről Panilya (hátlap: ~
Panyla)-i János fia Péter fiai: János, László és Leukus (János személyesen meg-
jelenve az egri kápt. megbízólevelével képviselte fr.-eit) és másrészről Mihály
fia László fiai: Mihály és Tamás, Simon fiai: Péter és Imre, Egyed fia Iwan fiai:
László, András és Demeter, István fia István, Lengel (dict.) János fiai: László,
Leukus, Jakab és Abraam (akik közül Lengel (dict.) János fia Jakab személyesen
megjelent, Egyed fia Iwan fia László nem ment el és nem is küldött maga helyett
senkit, a többiek nevében Beke fia István, Pazdun-i Sámuel fia Gergely, Imre fia
János, Domonkos fia Miklós és Péter fia Gergely famulus-ok és procurator-ok
jelentek meg a váradi és az egri kápt.-ok, valamint a Jazou-i és a Lelez-i
konv.-ek megbízóleveleivel) közötti pert, melyet a nádor korábbi oklevelének
megfelelően a Semyen birtokon lévő bizonyos telki helyek (loci sessionales)
ügyében okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) tárgyaltak, mivel Iwan fia Já-
nos a maga nevében és a procurator-ok a többiek nevében azt mondták, hogy
Iwan fia László távollétében ügyük egysége miatt (propter cause ipsorum
unionem) nem tudnak felelni, elhalasztja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph.
d.). Azzal a kitétellel, hogy a közbeeső időben László fiai, Simon fiai, Iván fiai,
István fia István és Lengel (dict.) János fiai Iwan fia Lászlót [1354.] jan. 13-ra
tartoznak törvényesen megidéztetni a nádor jelenléte elé, hogy a nádor akkor a
felek között igazságot tudjon tenni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 51 640. (Kállay cs. lt. 1300/1050.) Papír, hajtásvonalaknál szakadozott.
Hátlapján külzet (Pro filiis Petri de Panyla contra filios Iwan filii Egidii et
alios nobiles de Kallou ad octavas festi Epiphanie Domini prorogatoria.),
bal szélen, merőlegesen feljegyzés (Sol[vit], alter pars VI sol[vit]. Ad octa-
vas sancti Georgii Iohannes personaliter pro fratribus suis cum capituli Wa-
radiensis, pro filiis Ladislai filii Michaelis Stephanus filius Beke cum comitis
capelle, Ladislaus personaliter pro se pro Andree et Demetrio cum comitis
capelle, pro filiis Iohannis (kihúzva filii) dicti Lengel Gregorius filius Petri
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cum capituli Waradiensis, Nicolaus filius Dominici pro Stephano filio Ste-
phano cum Lelez.), valamint természetes színű, kerek zárópecsét darabkái.

R.: Kállay II. 21. (1120. szám).

653. 1353. okt. 13. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája azt a pert, melyet Warada-i László fia
János mr. (akinek a nevében famulus-a: Dénes fia Miklós jelent meg a nádor
megbízólevelével) viselt Losunch (hátlap: ~ Lusunch)-i Dénes fia Tamás mr.
ellenében (aki helyett Thusyr-i Lukács jelent meg az erdélyi fehérvári kápt.
megbízólevelével) és mely a nádor korábbi levelével okt. 6-ra (in oct. fe. B. Mi-
chaelis arch.) került, Gevstusyra birtok hj.-ának való ellentmondás ügyében, a
felek megbízottjainak akaratából elhalasztja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph.
d.), a korábbi állapot fenntartása mellett (statu ordine, compositione et obligami-
ne sine variatione aliquali omnino priori), de a felek közben megegyezhetnek
(sub forma habende concordie, si partes poterint). D. Bude, 8. die termini preno-
tati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 076. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/230.) Papír. Hátlapján külzet (Pro
magistro Iohanne filio Ladislai de Warada contra magistrum Thomam fili-
um Dyonisii de Lusunch ad octavas festi Epyphanie Domini modo infra-
scripto prorogatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 545. (407. szám), Doc. Trans. C. X. 236–237. (223. szám) (román ford.
is).

654. 1353. okt. 13. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája a bizonyítékok bemutatását, melyet
Warada (E1. hátlap: ~ Varada ~ E2. hátlap: Varda)- i László fia János mr.-nek
(akinek a nevében famulus-a: Zeuke (dict.) Péter jelent meg a nádor megbízóle-
velével) kellett volna megtennie a személyesen megjelent Pyriske (~ E2.:
Pyrizke)-i László fia Adas (dict.) István ellenében, Pette birtok ügyében, a nádor
korábbi oklevelének megfelelően okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.), va-
lamint a bemutatás előtt a János által megfizetendő királyi bírság két részének
megfizetését a felek akaratából és kérésére elhalasztja [1354.] máj. 1-jére (ad
oct. fe. B. Georgii mart.), változatlan feltételek mellett (statu in eodem). D.
Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: 1. Dl. 77 077. (Zichy cs. zsélyi lt. 1.B.232.) Papír, előlapon, szöveg alatt fel-
jegyzés: Pro Iohanne filio Ladislai Nicolaus filius Dionisii, Stephanus filius
Ladislai personaliter ad quindenas. Hátlapon külzet (Pro magistro Iohanne
filio Ladislai de Varada contra Stephanum filium Ladislai dictum Adas ad
octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.) és természetes színű, ke-
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rek zárópecsét. Hátlap jobb szélén, pecsét mellett, írásirányra merőlegesen a
„non” szó olvasható.
2. Dl. 64 917. (Becsky cs. lt. 6.,7.,8.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Stephano
filio Ladislai dicti Adas de Pyrizke contra magistrum Iohannem filium
Ladislai de Varda ad octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.), ké-
sőbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés és természetes színű, kerek
zárópecsét töredékei.

Má.: 1. Dl. 64 917. (Becsky cs. lt. 6.,7.,8.) (18. sz.-i).
2. Dl. 64 917. (Becsky cs. lt. 6.,7.,8.) (18. sz.-i).

K.: Z. II. 543–544. (405. szám) (E1. alapján).

655. 1353. okt. 13. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy azt a pert, me-
lyet Hexdruhuara-i István fia Miklós, Miklós fia Miklós és Hexdricius fia Mik-
lós – akik helyett notarius-uk: András deák (litteratus) jelent meg a győri kápt.
megbízólevelével – viseltek Varkun-i János fiai: Omodeus, Lothardus és István
ellen – akik helyett Miklós mr. győri kanonok jelent meg ugyanazon kápt. meg-
bízólevelével – a nádor előző oklevelének megfelelően okt. 6-án (in oct. fe. B.
Michaeis arch.) a felek procurator-ainak akaratából elhalasztja nov. 18-ra (ad
oct. fe. B. Martini conf.), a korábbi állapot fenntartása mellett, ha a felek idő-
közben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: —. K. eredeti jelzete: Fasc. 3. nr. 5. Papír, zárópecsét nyomaival. Hátlapon
külzet (Pro Omodeo, Lothardo et Stephano filiis Iohannis de Varkun contra
magistros Nicolaum filium Stephani, Nicolaum filium Nicolai et Nicolaum
filium Hexdricy ad octavas festi B. Martini confessoris prorogatoria.) Az
oklevél szélén egykorú kézzel: Pro reis Iohannes filius Luka de Karcha cum
Jauriensis. Homines contra inquisitionem fuissent et Paulus filius Mozga.
Pax inter easdem.

K.: Héderváry I. 44–45. (54. szám).

656. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
annak a köztudománynak (communis inquisito) a megtárgyalását, mely egyrész-
ről István fia Miklós bán és másrészről Wegul fiai: Lorand és Miklós és
Lytholdus fiai: Lytholdus és Henchlinus között van és melyet korábbi oklevelé-
nek megfelelően okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) kellett tartani, a király
írásbeli parancsa alapján elhalasztja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.), vál-
tozatlan feltételek mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.
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E.: Dl. 4392. (MKA. NRA. 1537/73) Papír, halvány, nehezen olvasható. Hátlap-
ján külzet (Pro domino Nicolao bano filio Stephani contra Nicolaum et Lo-
randum filios Wegul ac alios ad octavas festi Epiphaniarum Domini proro-
gatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét kis töredékei.

657. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
annak a pernek a tárgyalását, melyet Rezgon-i László fia Péter és János fia Lász-
ló (nevükben Vörös (Ruphus) István jelent meg a Jazow-i konv. megbízólevelé-
vel) viseltek Tamás fiai: Miklós és László (akik nevében Vendegh (dict.) Péter
jelent meg a szepesi kápt. megbízólevelével) ellen, Vzma birtok tárgyában és
mely az országbíró korábbi oklevelének megfelelően okt. 6-ra került (in oct. fe.
B. Michaelis arch.), valamint [IV.?] László király oklevelének Tamás fiai általi
bemutatását; továbbá az oklevél bemutatása előtt Tamás fiai által bírságként
megfizetendő 4 M., mint a Péterre és Lászlóra eső rész (in propriam portionum),
megfizetését, a felek procurator-ainak akaratából elhalasztja [1354.] máj. 1-jére
(ad oct. fe. B. Georgii mart.), változatlan feltételek mellett (statu in eodem, in
quo nunc existit). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 4394. (MKA. NRA. 449/30). Papír. Hátlapján külzet (Pro Petro filio
Ladislai et Ladislao filio Iohannis de Rezgon contra Nicolaum et Ladislaum
filium Thome ad octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.), bal ol-
dalon, merőlegesen feljegyzés (Ad quindenas ob regium preceptum [?].
Sol[vit] (kihúzva: non, ambe, due) una.) és természeset színű, kerek zárópe-
csét töredékei.

K.: AO. VI. 117–118. (77. szám) (formulás részeken hiányokkal).

658. 1353. [okt. 13.] Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet Zenthkyral-i Jakab fia János viselt István fia Miklós bán elle-
nében, az országbíró és a pécsi kápt. oklevele szerint a János Zenthkyral és Mik-
lós bán Kadarkuth birtokai között fekvő, vitás földrész ügyében, a király írásos
parancsa alapján elhalasztja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.). változatlan
feltételek mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati.

E.: Dl. 4395. (MKA. NRA. 1537/76.) Papír. Hátlapján külzet (Pro domino
Nicolao bano filio Stephani contra Iohannem filium Iacobi de Zenthkyral ad
octavas festi Epiphaniarum Domini prorogatoria.) és természetes színű, ke-
rek zárópecsét kis töredékei.

K.: AO. VI. 117. (76. szám).
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Megj.: Az oklevél szövegéből kimaradt, hogy melyik napon tárgyalták volna az
ügyet, honnan halasztották Vízkereszt nyolcadára. Valószínű azonban, hogy
az előtte szokásos törvénykezési időszakról, azaz Mihály nap nyolcadáról
tették át az ügyet januárra. Ugyanezen a napon kelt Tamás országbíró másik,
szintén Hahót Miklós bán ügyét elhalasztó oklevele, ami szintén támogatja
jelen oklevél okt. 13-ra való datálását.

659. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
Wossyan-i Ogmand fiai: Irnusd és János, valamint Nemeth (dict.) János mr. és
fr.-e: Gergely közötti, Bezdred birtok miatt folyó perben a bizonyítékok bemuta-
tását (instrumentalis exhibitio), melyet korábbi bírói oklevelével okt. 6-ra (in oct.
fe. B. Michaelis arch.) tett, a király okleveles parancsa alapján elhalasztja nov.
18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf.), a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bu-
de, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 49 630. (Rumy cs. lt. 42/8.) Papír. Hátlapon külzet (Pro magistro
Iohanne dicti Nemeth et Gregorio fratre suo contra Irnusd et Iohannem fi-
lios Ogmand ad octavas festi beati Martini confessoris prorogatoria.), a lap
alján, középen a So[vit] szó, valamint M-szerű kézjegy, továbbá természetes
színű zárópecsét kis töredékei.

660. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e: Gergely, valamint Péter szentgotthárdi (de
Sancto Gothardo) apát közötti, Sebehodnogfeulde birtok bejárása és visszavétel
ügyében támadt pert, melyet előző oklevelével okt. 6-ra (in oct. fe. B. Michaelis
arch.) tett, a király írásbeli parancsa alapján, a 3 M. bírság János mr.-t és Ger-
gelyt érintő harmadrészének megfizetésével együtt elhalasztja nov. 18-ra (ad oct.
fe. B. Martini conf.) (kihúzva: [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.)),
a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d.
1353.

E.: Dl. 49 635. (Rumy cs. lt. 42/13.) Papír, két helyen vízfoltos, nehezen olvas-
ható. Hátlapján külzet (Pro magistro Iohanne dicto Nemeth contra dominum
fratrem Petrum abbatem de sancto Gothardo ad octavas festi beati Martini
confessoris prorogatoria.), valamint lap alján, középen a sol[vit] szó és
M-szerű kézjegy, továbbá zárópecsétet rögzítő papírszalag.
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661. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet Noghsemien (hátlap: Nogsemyen)-i István fia István – akit
Domonkos fia Miklós képviselt a Lelez-i konv. oklevelével – viselt az uo. való
Lengel (dict.) János fiai: László, Leukus, Jakab és Abram ellen (akik közül a
személyesen megjelent Jakab fr.-eit a Warad-i egyház oklevelével képviselte) és
melyet az országbíró korábbi oklevelével okt. 6-ra (in oct. fe. B. Michaelis arch.)
tett, most a felek akaratából tovább halasztja [1354.] jan. 13- ra (ad oct. fe.
Epiph. d.), a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenota-
ti, a. d. 1353.

E.: Dl. 51 641. (Kállay cs. lt. 1300/1044.) Hátlapján külzet (Pro filiis Iohannis
dicti Lengel de Nogsemyen contra Stephanum filium Stephani de eadem ad
octavas festi Epiphanyarum [!] Domini prorogatoria.), természetes színű,
kerek zárópecsét töredékei, továbbá lap alján, középen: Sol[vit] sex és
M-szerű kézjegy.

R.: Kállay II. 21. (1119. szám).
Megj.: A következő perhalasztó oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 33. szám.

662. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
Nogsemeyn (hátlap: Nogsimen)-i István fia István és a Ders-i Kantor (dict.)
Bereck és Lorand közötti pert, mely korábbi oklevelének megfelelően okt. 6-ra
(in oct. fe. B. Michaelis arch.) került, a király írásbeli parancsa alapján elhalaszt-
ja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.), a korábbi állapot fenntartása mellett.
D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 51 642. (Kállay cs. lt. 1300/1048.) Papír. Előlapon, szöveg alatt feljegy-
zés (Procurator actoris Nicolaus filius Dominici cum Lelez. Parti adverse
Iohannes filium Bedouk. Nec litteris regalibus, Cynerum.). Hátlapján külzet
(Pro Stephano filio Stephani de Nogsimen contra Briccium et Lorandum
dictos Kantor ad octavas festi Epiphaniarum Domini prorogatoria.), perbeli
feljegyzés (Non.) és természetes színű, kerek, rányomott zárópecsét töredé-
kei.

R.: Kállay II. 20–21. (1118. szám).

663. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
Vkurd (hátlap: Wkurd)-i Lukács fiai: István és Lukács és Teuteus, királynéi
tárnokmr. és fr.-e: Vezzeus (hátlap: Wezzeus) mr. közötti, Felfenek és Hutenfo-
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lua birtokok miatt folyó perben a bizonyítékok bemutatását, melyet korábbi ok-
levelének megfelelően okt. 6-án (in oct. f. B. Michaelis arch.) kellett volna meg-
tenni, a király írásbeli parancsa értelmében elhalasztja [1354.] jan. 8-ra (ad oct.
diei Strennarum). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 078. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 377.) Papír, jobb oldalán alul és felül
is sérült, ami az oklevélszöveg első sorában és a lap alján olvasható feljegy-
zésben 1-2 szavas hiányt okoz. Lap alján, más, egykorú kézzel írott feljegy-
zés olvasható (Contra magistrum [?] Teuteus et ipso volente (utólagos be-
toldásként: ad octavas G[eorgii]) Domino viam universe carnis ingresso
contra Ladislaum et Nicolaum filios suos in ipsa causa de regni consuetudi-
ne extitit redundata, pro quibus magister Paulus litteratus cum comite ca-
pelle as[titit] pro Stephano Nicolaus filius filius [!] Petri cum Quinqueeccle-
siensis.), hátlapján külzet (Pro Teuteus magistro tauarnicorum reginalium et
magistro Wezzeus fratre suo contra Stephanum et Lukasium filios Lukasii de
Wkurd ad octavas diei Strennarum prorogatoria.). Hátlapján természetes
színű, rányomott zárópecsét maradványai.

K.: Z. II. 544. (406. szám).

664. 1353. okt. 13.

Tamás c., országbíró 1353. okt. 13-án (in 8. die oct. fe. Mychaelis arch., a.
d. 1353.) kelt oklevele szerint: megjelent bírói színe előtt korábbi oklevelének
megfelelően Agatha (religiosa domina) a [Tá.-ból: az esztergom-szigeti Boldog-
ságos Szűz-kolostor] apácáinak nevében okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis
arch.) Wezzeus mr.-rel szemben és bemutatta az esztergomi kápt. határjáró okle-
velét, mely szerint az apácák a királyi emberrel és a király parancsára kiküldött
kápt.-i tanúságtevővel máj. 8-án (f. IV. prox. an. fe. Penth.) a Damas és Weze-
ken birtokok szomszédságában fekvő földdarabot bejáratni, új határjeleket emel-
tetni és maguknak iktattatni akarták, amikor Wezeken-i János fia Imre Wezzeus
mr. nevében az iktatásnak és a határok emelésének ellentmondott. Az országbíró
színe előtt Wezzeus mr. nevében a király megbízólevelével Pál mr. deák (lit-
teratus) azt válaszolta, hogy Wezzeus mr. Wezeken birtokról oklevelekkel ren-
delkezik, melyet kész a következő alkalommal bemutatni. Az apácák nevében
Agatha azt mondta, hogy a kolostornak is voltak oklevelei a vitatott földrészről,
de azokat az ország hűtlen báróinak lázadása idején (tempore guerre baronum
infidelium olym in regno Hungarie existentium) elidegenítették tőlük. Tamás c.
országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy
Wezzeus mr. a Wezeken birtokra vonatkozó okleveleit, az apácák pedig a föld-
darabra vonatkozó meglévő v. fellelhető okleveleiket kötelesek [1354.] jan. 8-án
(in. oct. diei Strennarum) bemutatni, hogy közöttük igazságot tudjon tenni.
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Tá.: Druget Miklós országbíró, 1355. febr. 2. Dl. 87 306. (Esterházy cs. hercegi
ága. Repositorium 32/E/243.)

665. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet Heym fia Pál fia Benedek mr. (akinek a nevében a királyi ká-
polnaispán megbízólevelével Veyceh fia János jelent meg) László fia Leukus,
Belyd [?] fia János (?) és fr.-e: Mihály ellenében (akinek a nevében [Imre?] fia
András jelent meg a zalai konv. megbízólevelével) és mely korábbi oklevelének
megfelelően okt. 6-ra került (in oct. fe. B. Michaelis arch.), elhalasztja [1354.]
febr. 9-re (ad oct. fe. Purif. B. virg.), változatlan feltételek mellett (statu sub pri-
ori). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 103 284. (Batthány cs. lt., jelzet nélküli oklevelek). Papír, halvány, nehe-
zen olvasható. Hátlapján külzet (csak a Benedicto filio szavak olvashatóak
belőle), bal szélén merőlegesen feljegyzés ([...] contra ipsum Leukus in facto
instrumentorum metas possessiones [!] Kurbeu dicti magistri Benedicti dis-
tinguendorum a possessionibus et possessionariis portionibus dicti Leukus
ad G[eorgii]. Nicolao filio [.....] cum capelle, pro altero Iohannes filius Be-
nedicti cum Agriensis. [...] diem [?] [...]), valamint természetes színű záró-
pecsét töredékei.

666. 1353. okt. 13. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, mely Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e: Gergely, valamint Bezdred-i
László fia Pál között, a Zala m.-i Sebehadnagfelde birtok bejárása miatt van és
mely előző oklevelének megfelelően okt. 6-ra (in oct. fe. B. Mychaelis arch.)
(kihúzva: Georgii) került, a király írásos parancsának megfelelően, változatlan
feltételek mellett (statu sub priori) elhalasztja nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini
conf.). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt. Oklevelek és iratok Muraközy Jó-
zsef elenchusa szerint 29/11. (Df. 259 148.) Hátlapján külzet (Pro magistro
Iohanne dicto Nemeth et Gregorio fratre suo contra Paulum filium Ladislai
ad octavas beati Martini confessoris prorogatoria.), valamint perbeli fel-
jegyzés (Solvit. és M-szerű kézjegy.)
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667. 1353. okt. 14. Avignon

István pápai kamarás a csanádi egyház tudtára adja, hogy Tamás csanádi
püspök 20 arany ft.-ot tartozik fizetni commune servitium-ként a pápai kamará-
nak, továbbá [...]-ként a pápa familiaris-ainak és officialis-ainak öt arany ft.-ot,
melyet meg is fizetett az oklevél kiadásának napjáig. A kamarás a megfizetés
felől nyugtatja a püspököt, egyházát és utódait. D. Avinione, die 14., Oct., a. a
Nativitate d. 1353., ind. VI., VI. Ince pápaságának első évében. [1353].

Reg.: ASV. RA. 346r. (Df. 289 428.)
R.: Áldásy 64–65. (124. szám).

668. 1353. okt. 14.

Az egri egyház kápt.-ja az előttük megjelent Nogsemyen-i László fia Mi-
hály fia Mihály és az általa képviselt fr.-e: Wbul kérésére nyílt oklevelében átírja
a saját 1346. máj. 31-én (l. Anjou-oklt. XXX. 416. szám) és 1350. máj. 18-án (l.
Anjou-oklt. XXXIV. 415. szám) kelt okleveleit, mivel Mihály fiai nem merik azo-
kat magukkal vinni eredetiben ellenségeiktől való félelmükben és az utak veszé-
lyei miatt. D. in die fe. S. Kalixti pape, a. d. 1353.

E.: Dl. 51 643. (Kállay cs. lt. 1300/1040.) Hártya, néhol vízfoltos. Hátlapján az
átírt oklevelekről készült, későbbi kézzel írott latin nyelvű tartalmi kivonat
és rányomott pecsét nyoma.

R.: Kállay II. 21. (1121. szám).

669. 1353. okt. 15. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy a bizonyítékok
bemutatását, melyet a személyesen megjelent Vetes-i Zonga (dict.) Péter fia Pál
[hátlap: mr.-nek] kellett volna megtennie Varda-i László fia János mr. (akinek a
nevében Dénes fia Miklós jelent meg a nádor megbízólevelével), Wosuar (hát-
lap: Wasuar)-i Pál fia Tamás mr., Chornauada-i János fiai: Tamás és Fülöp, va-
lamint Kata-i János fia László ellenében, a nádor korábbi oklevelének megfele-
lően okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Kereztur és Kukenusd birtokok
ügyében, a felek akaratából és kérésére elhalasztja [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe.
B. Georgii mart.) a korábbi állapot fenntartása mellett, ha a felek a közbeeső
időben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 77 079. (Zichy cs. zsélyi lt. 1/B/231.) Papír. Előlap alján jegyzet (Idem
cum Lelez.), hátlapon külzet (Pro magistris Iohanne filio Ladislai de Varda
et Thoma filio Pauli de Wasuar ac aliis contra magistrum Paulum filium
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Petri dicti Zonga ad octavas festi beati Georgii martiris prorogatoria.), lap
alján feljegyzés (Solvit.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 545–546. (408. szám).

670. 1353. okt. 16.

Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt,
szept. 4-én (l. 585. szám) kelt oklevelének megfelelően Wihfel-i László fia
Egyed királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Miklós papot, a Szt. Márton
hitvalló-oltár mr.-ét. A kápt.-ba visszatérve a királyi ember a kápt. tanúságtevő-
jének jelenlétében a következőket jelentette: okt. 12-én (sabb. prox. an. quind.
fe. B. Mychaelis arch.) kiszálltak Kapulna birtokra, azt az összehívott szomszé-
dok és határosok jelenlétében régi és igaz határai mentén be akarták járni és a
[hátlap: Werez-i Kuer (dict.) Miklós fia János fia:] Györgyöt, Nomar-i Bethlem
fia Simon özvegyét és Kellemes-i Miklós fia Nagy (Magnus) Domonkos felesé-
gét [hátlap: azaz Laad-i Domonkos lányát és unokáját, Margitot és Erzsébetet]
illető részt el akarták határolni és nekik akarták iktatni örökös birtoklásra, ami-
kor Toth (dict.) István, Laad-i Domonkos fia János lányainak: Klárának és
Wrsula-nak famulus-a nem a bejárástól, hanem az elválasztástól és iktatástól el-
tiltotta őket, ezért János lányait ott és akkor megidézték Györggyel és az asszo-
nyokkal szemben nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf.) a király jelenléte elé.
Mindezeket a kápt. tanúságtevője is megerősítette. D. in die fe. B. Galli conf., a.
d. 1353.

E.: Dl. 4383. (MKA. NRA. 1035/8.) Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro
Georgio filio Iohannis filii Nicolai dicti Kuer de Werez et nobilibus domina-
bus filia scilicet et nepote condam Dominici de Laad Margith (?) et Eliza-
beth vocatis contra nobiles puellas filias Iohannis filii dicti Dominici, Clara
et Wrsula nuncupatas ad octavas festi sancti Martini confessoris citatoria.),
írásirányra merőlegesen későbbi perbeli feljegyzés (Pro actoribus Jakou
cum Agriensis, Paulus filius Iohannes cum Agriensis ad G[eorgii]. Due.) és
természetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredékei.

Tá.: Druget Miklós oszágbíró és turóci ispán, 1355. jan. 27. Dl. 4479. (MKA.
NRA. 344/2.) Eltérő névalak: Numar, Touth, Lad, Vrsula

K.: AO. VI. 118–119. (78. szám) (formulás részeken hiányokkal).

671. 1353. okt. 17. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy a Vasvár m.-i Scenthmarthun ~ Scenthmarthinum és
Rengeth birtokokat Scenthmarthun-i Márton fia János megszerezte Achel (dict.)
Jánostól, mások jogainak sértetlenük hagyásával, mivel Achel (dict.) János per-
döntő párbajban alul maradt vele szemben és ezért halálra v. fejének megváltásá-
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ra ítélték (in duello sucubuisset ac mortem seu vindicta capitis sui promeruisset),
ahogyan azt az országbíró más privilegiális oklevele tartalmazza. A birtokok ik-
tatásához a királyi ember és a vasvári kápt. tanúságtevőjének kiküldése szüksé-
ges, ezért az országbíró felkérte korábbi oklevelével a kápt.-t, hogy küldje ki ta-
núságtevőjét, akinek a jelenlétében Saar (dict.) Miklós fia Mátyás, a királyi ud-
var speciális kiküldöttje kiszáll a Scenthmarthun és Rengeth birtokokra, a szom-
szédok, határosok és a m.-beli (comprovincialis) nemesek összehívása után tőlük
megkérdezi, hogy Achel (dict.) János mekkora részt birtokol (quantam partem in
predictis duabus possessionibus ........ possedisset), majd a vizsgálat lefolytatása
után az Achel (dict.) János által bírt részt bejárja és iktatja Márton fia Jánosnak,
senki ellentmondásával nem törődve, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Ha
valaki úgy véli, hogy neki a birtokban joga van, azt a jog szerint keresheti az ik-
tatás után. Minderről a kápt.-nak okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) kellett
jelentést tennie a királynak. A terminuson Bertalan, Márton fia János famulus-a
és procurator-a ura nevében a vasvári kápt. megbízólevelével megjelent az or-
szágbíró színe előtt és bemutatta a vasvári kápt. királynak címzett, az iktatásról
szóló oklevelét. E szerint Saar-i Miklós fia Mátyás speciális királyi kiküldött és
Mihály custos, a kápt. tanúságtevője a fentiek elvégzése után a kápt.-hoz vissza-
térve a következőket jelentették: szept. 12-én (f. V. prox. p. fe. Nat. virg. glor.)
kiszálltak Scenthmarthun és Rengeth birtokokra, a szomszédok, határosok és
m.-beli nemesek összehívása után nyílt és titkos vizsgálatot lefolytatva a követ-
kezőket tudták meg: Achel (dict.) János a két birtoknak pontosan a felét birta. A
vizsgálat után az általa bírt részt (Scenthmarthinum birtok Ke-i fele) bejárták és
iktatták Scenthmarthun-i Márton fia Jánosnak, mások jogainak sértetlenül ha-
gyásával, ellentmondás nélkül. Mindezekért az országbíró az ítélőszéken vele
ülésező bárókkal és nemesekkel úgy határozott, hogy Scenthmarthun és Rengeth
birtokok felét Márton fia Jánosnak ítéli örökös birtoklásra, mások jogainak sér-
tetlenül hagyásával. Erről az országbíró függő és autentikus pecsétjével megerő-
sített privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 12. die oct. fe. B. Mychaelis arch.
predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 225. (Múz. Ta. 1909/23.) Hártya. N iniciálé hiányzik, gyűrött, egy
helyen foltos. Vörös sodraton függő pecsétje elveszett.

672. 1353. okt. 18.

Az esztergomi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
egyrészről Palachta-i Demeter fia Lorand személyesen, továbbá fr.-e: Dacho,
Péter fia: Desk és Poka özvegye: Erzsébet nemes asszony képviseletében a Sag-i
prépost és konv., valamint a [királyi] kápolnaispán megbízóleveleivel; másrész-
ről Kezeu-i Mike fia György és Péter fia Miklós fia István (?), a saját, valamint
György apjának: Mike-nek és fr. uterinus-ának: Simonnak és feleségének: Sebe
asszonynak a képviseletében a Sag-i konv. megbízólevelével és elmondták, hogy
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a közöttük lévő birtokperekben (különösen abban, melyet Péter fiai[!]: Poka és
Desk Kezeu birtokon lévő és Dachou-nak és Lorandnak elzálogosított részei
ügyében indítottak) Györgyöt, Simont, Istvánt és Sebe asszonyt többször is el-
marasztalták Dacho-val és Loranddal szemben, de fogott bírák segítségével a
következő megegyezésre jutottak: Dacho, Lorand, Desk és Erzsébet asszony
minden bírságban és büntetésben, melyben velük szemben elmarasztaltattak,
nyugtatják perbeli ellenfeleiket és a velük szemben kiadatott okleveleket érvény-
telenítik. Cserében Mike, György, Simon, István és Sebe asszony a két, Desk-et
és Erzsébet asszonyt Kezeu-n megillető birtokrészt, melyet Dacho-nak és
Lorandnak elzálogosítottak 40 M.-ért, ismét elzálogosítják [1353.] okt. 18-tól (a
presenti fe. B. Luce ev.) 10 évre, azzal a kikötéssel, hogy ha ők v. fiaik a zálog-
idő letelte előtt v. annak végén ki tudják váltani azokat a 40 M.-ért, akkor szaba-
don megtehessék a káp. színe előtt. Ha addig nem tudják kiváltani, akkor a ha-
táridő letelte után már csak a zálogösszeg duplájáért tehessék azt meg. Hj.: telki
helyeknek hagyják a Desk curia-ja fölött fekvő földet, ahol a Kezeu falun ke-
resztül folyó folyó mellett egy földjelet emeltek. A folyó mellett egy diófánál
határjelet emeltek Dacho és Lorand részére. [....] Desk részét Dacho-nak és
Lorandnak hagyták, ami széltében (in longitudine) egy iugerum. A vulgo
teluk-nak nevezett telek (sessio) másik részét Mike-nek, Györgynek, Istvánnak
és Sebe asszonynak hagyták. A Kezu folyó forrása, egy rét sarkánál (angulum)
Dacho-nak és Lorandnak jelölt határjelet emeltek. Kiszáradt völgyben határjel.
A völgy szájánál, egy erdő mellett két határjel. Az erdőn túl az útnál két határjel.
Az út két oldalán két újabb határjel. Az út mellett egy határjel. Nagy útnál határ-
jel. Az így elválasztott birtok Ke-i része Dachou-é és Lorandé, míg a Ny-i Mi-
ké-é, Györgyé, Simoné, Istváné és Sebe asszonyé. D. in fe. B. Luce ev., a. d.
1353.

E.: Dl. 69 237. (Kubínyi cs. lt. 48/A.). Hártya, restaurált. Felső szélén több sor
egyáltalán nem, több pedig csak töredékesen olvasható. Hátlapjára nyomott
pecsét.

Tá.: KML. Palásthy cs. lt. 3026. és 1/1/2. (Df. 281 817.) A MNL. OL. adatbázi-
sa szerint az oklevél kiadója a pécsi kápt.

Má.: E.-vel azonos szám alatt. (18. sz.-i, egyszerű.)
K.: Kub. 186–188. (116. szám) (Tá.-ról).
R.: Tóth K., Palásthy 91. (70. szám) (E.-ről); Tóth K., Palásthy 91. (69. szám)

(Tá.-ról).
Megj.: Az esztergomi kápt. fenti oklevelét tartalmilag átíró diploma E.-je töre-

dék, a kápt. átírt oklevelének kiadási éve hiányzik belőle. A Palásthy cs.
lt.-ában az átíró oklevél teljes szövegű, későbbi másolata is fennmaradt.
Kubínyi Ferenc okmánytárában ez alapján egészítette ki a szöveget. Mi-
vel a Má. a MNL. OL. gyűjteményéből hiányzik, ezért a regeszta K.
szövegének felhasználásával készült. Az átíró oklevél kiadója és dátuma
sem állapítható meg a MNL. OL. gyűjteményében található Fk. alapján,
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K. pedig csak az esztergomi kápt. fönti oklevelét közli, az azt tartalmilag
átíró oklevelet nem.

673. 1353. okt. 18. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja emlékezetül adja, hogy korábbi ok-
levelének megfelelően szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) egyrészről Jakab
fia János Vereuche-i falunagy (villicus), valamint Domonkos fia Benedek, Fábi-
án fia Pál és Péter fia Benedek polgárok Vereuche polgárai közösségének (tota
universitas) nevében, másrészről pedig Lyzkouch-i Vitalis fia Balázs; Lach-
chynk-i István fia Lőrinc, Dénes fia Boku, Márton fia János, Deseu fia Miklós,
Rubyn fia János és Miklós fia Pál szomszédos (convicini et commetanei) neme-
sek Cozma ~ Cosmas mr. báni prothonotarius, speciális báni kiküldöttel, vala-
mint a zágrábi kápt. tanúságtevőivel: Jakab préposttal és Mihály mr. kanonokkal
az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében a város birtokait Mária ki-
rályné (H), helyszínen eredetiben bemutatott privilégiumában, valamint a neme-
sek birtokait az általuk szintén eredetiben bemutatott oklevelek alapján tartoztak
bejárni, a báni ember tartozott a bejárás alapján a feleknek a saját részüket iktat-
ni és a vitatott részeket a helyszínen királyi mértékkel megmérni v. szemmel
megbecsülni és annak a félnek iktatni, melyiket megilleti. Minderről a zágrábi
kápt.-nak okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) kellett a bánnak jelentést ten-
nie. A terminuson megjelent a bán színe előtt egyrészről János villicus, Mihály
fia György és Péter fia Benedek Vereuche-i polgárok a többi polgár (cives et
hospites) nevében a bán megbízólevelével, másrészről Balázs, Lőrinc, Bokou,
János, Miklós, János és Pál nemesek és bemutatták a zágrábi kápt. oklevelét. E
szerint Cosmas mr. a hercegi és a báni curiából kiküldött báni ember a zágrábi
kápt. tanúbizonyságaival: Jakab préposttal és Mihály mr. kanonokkal szept.
15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) és a további napokon Vereuche város (civitas)
és a nemesek határaira kiszálltak, megtekintették mind a két fél eredetiben be-
mutatott okleveleit és a határokat azok alapján bejárták. Mivel Mária királyné
privilégiumának kibocsájtása, azaz 95 év óta a határjeleket nem újították meg,
ezért nem találták meg mindet. A kiküldöttek Mária királyné privilégiuma alap-
ján új határjeleket állítottak és a feleket meghagyták saját birtokukban.

Rubik fiainak Byk nevű birtoka és Vereuche város határai: Korenyk víz-
nél egy körtefa alatt földjel, az Aranyas-ról Vereuche-be tartó út, berch-en tul fa,
másik tul fa, Oryanagoricha nevű domb, a Miklós fia Pál birtoka mellett vezető
út egy erdő közelében.

Miklós fia Pál birtoka és Vereuche közötti határ: erdő melletti út, a
Vaaska-ról Vereuche-be menő út.

István fia Lőrinc Kathynk birtoka és Vereuche közötti határ: út melletti
földjel, Móric fia Simon mr. szomszédságában haas fa alatt földjel, szederbokor,
wlgo Ereztuyn-nak nevezett erdő végénél határjel, a Szentgyörgyről (S. Geor-
gius) Vereuche-re menő út, Kopriuna víz mellett földjel.
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Vitalis fia Balázs birtoka és Vereuche közötti határ: a Kanya faluból
Vereuche-be tartó út és a Thopoloch folyó kereszteződése mellett földjel, a
Berschanouch folyó portus-a, Gyasteluk nevű régi telek, a hegy alatt a Berscha-
nouch folyó portus-a.

Dénes fia Boku Moykath birtoka és Vereuche közötti határ: portus, hegy,
földjellel jelölt körtefa, út. Márton fiai: Dénes, János és Lőrinc Martinouch nevű
földjét nem járták be, mert a bán más oklevele szerint már bejárták.

Deseu fia Miklós birtoka és Vereuche közötti határ: Zelna folyó, régi út a
hegy alatt, tüskebokrok, Verucha víz, a Vereuche-ről Izdench-re menő nagy út,
Lypoa felé halad az úton, Lypoa birtok.

A bán az oklevél elolvasása után háromszor megkérdezte a feleket, hogy az
így lefektetett határokat meg akarják-e tartani, és mind a polgárok, mind a neme-
sek azt válaszolták, hogy ezeket meg akarják őrizni. Mivel a bán színe előtt a
polgárok és a nemesek a közöttük régóta pert tárgyát képező határokban meg-
egyeztek, ezért azokat a bán megerősíti, mind a két felet meghagyva jogaiban.
Minderről a bán függőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. Zagrabie,
16. die oct. fe. B. Mychaelis arch. a. d. 1353.

E.: HDA. NRA. 590/27. (Dl. 33 408.) Hártya, N iniciálé. Függőpecsétre utaló
sodrat.

K.: Smič. XII. 205–208. (153. szám).
R.: Halász, É., Szlavón 129–130. (204. szám).
Megj.: Mária királyné említett oklevelét lásd: RD 49.

674. 1353. okt. 18.

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja az előtte 1353. okt. 18-án (a. d.
1353., in fe. B. Luce ew.), a zágrábi kápt. képviseletében megjelenő János Ger-
che-i főesp. kérésére átírja és megerősíti [I.] Lajos király 1345. jún. 24-én (l. An-
jou-oklt. XXIX. 406. szám) kelt diplomáját, melyben az uralkodó átírta és meg-
erősítette a pozsegai kápt. 1345. máj. 29-én (l. Anjou-oklt. XXIX. 360. szám) kelt
oklevelét, mivel azt az utak veszélyei miatt nem merik magukkal vinni.

E.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Acta antiqua 23/4. (Df. 256 482.)
Hártya, N iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján más középkori
kézzel (Mete de Prelaka.), továbbá későbbi kezekkel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölések és tartalmi kivonat.

Má.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Liber acclavatus seu statutorum
Zagrabiensis (Df. 291 740. 479–485. képek).

K.: Tkalčić, Mon. ep. Zagr. II. 128–129. (9. szám).
R.: Halász É., Szlavón 128–129. (202. szám).
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675. 1353. okt. 18.

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja az előtte 1353. okt. 18-án (a. d.
1353., in fe. B. Luce eu.) a zágrábi kápt. képviseletében megjelenő János Guer-
che-i főesp. kérésére jelenlegi, István egész Sclauonia, Ho. és Da hercegének
uralma idején használt pecsétjével megerősített oklevelében átírja és megerősíti
saját, 1345. jan. 1-én (l. Anjou-oklt. XXIX. 2. szám) kelt, előző bánságának idején
használt pecsétje alatt kelt oklevelét.

Má.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Liber acclavatus seu statutorum
Zagrabiensis (Df. 291 740. 477–479. képek).

K.: Tkalčić, Mon. ep. Zagr. II. 127–128. (8. szám).
R.: Halász É., Szlavón 129. (203. szám).

676. 1353. okt. 21.

A győri kápt. 1353. nov. 21-én (f. II. prox. p. fe. B. Luce eu., a. d. 1353.)
kelt nyílt oklevele szerint Ilona asszony (nobilis domina), Bergolch-i Jegkel fia
Tolth (dict.) István özvegye, Zerk-i (Moson m.) Miklós lánya a kápt. színe előtt
tiltakozva elmondta a maga, valamint nővérei (soror uterina): Margit (Imre fia
Péter felesége), Katalin (Pegel-i Iuanka fia János felesége) és Klára (Bazty-i Ist-
ván fia János felesége) nevében, hogy rokonaik (consanguinei) őket figyelembe
nem véve, atyjuknak és nagybátyjuknak: Zerk-i Tamásnak Galws-on és Zerk-en
és egyebütt fekvő birtokait, melyeket atyjuk elzálogosított az elhunyt szentmá-
riafalvi (villa S. Marie) Fülöp fia István mr.-nek és mely István lányának férjé-
hez, Bolbran-i Miklós fia Perlop-hoz került, ki akarják váltani Perlop-tól. Ilona
asszony maga és nővérei nevében tiltakozott a kiváltás ellen és kijelentette, hogy
az ország szokása szerint a birtokoknak Perlop-nál kell maradnia.

Tá.: 1. Pálóczi László országbíró, 1451. márc. 3. Dl. 73 117. (Majthényi cs. lt.
22.)
2. Tá. 1. > Nagylucsei Orbán egri püspök, királyi kincstárnok, 1489. márc.
22. SML. Mohács előtti okl. gyűjteménye 124. (Df. 288 466.)
3. Tá. 2. > II. Mátyás király, 1612. dec. 15. (Tá2. jelzete alatt) (11–13. fo-
tók).

Má.: Dl. 73 156. (Majthényi cs. lt. 141/2.) (7. fotó) Tá. 3. alapján készült 18.
századi, egyszerű Má., II. Mátyás oklevelének befejező része hiányzik.

677. 1353. okt. 22.

András fia Tamás mr. Zemlyn-i c. és a négy szb. emlékezetül adja, hogy
László fia Tamás 6 M. bírságban Mok fia [hátlap: Halmagy] Márkkal szemben
elmarasztaltatott a m. színe előtt és a bírságnak őket illető két részét Tamás kifi-
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zette, így őt abban mentesnek jelentik ki. D. f. III. prox. an. fe. B. Demetrii
mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 57 335. (Soós cs. lt. 135.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Thoma filio
Ladislai contra iudicem super facto iudiciis contra Mark Halmagy expedito-
ria.) és három természetes színű zárópecsét töredékei.

678. 1353. okt. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) Hont m. c.-ének, alispánjának és a szb.-inak tudtára
adja, hogy jelentették neki Hrachou-i Miklós fia János fia György nevében, hogy
Márton fia Peteu, Bogos fia Miklós, Tamás fia István és más Ozgyan-i nemesek
Hrachou birtokának hasznait és haszonvételeit tiltakozása és akarata ellenére
használják és jobbágyaikkal is használtatják. Továbbá [1353.] okt. 1-én (3. die p.
fe. B. Mychaelis arch., a. in presenti) Tamás fia István az ő közúton (libera via)
haladó, György nevű jobbágyát elfogta, egy másik, szintén a közúton haladó,
Kozma nevű jobbágyát és annak feleségét levetkőztette. Ezért az uralkodó felké-
ri a m. hatóságát, hogy egyet v. kettőt küldjenek ki maguk közül, aki a fentiekről
a vizsgálatot lefolytatva megtudja az igazságot és minderről a m. tegyen jelen-
tést. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. B. Luce ev., a. d. 1353.

Á.: a 694. számú oklevélben.

679. 1353. okt. 23.

A Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja jelenti Istvánnak, egész Sclauonia,
Ho. és Da hercegének, hogy itt átírt, szept. 16-án kelt oklevelének (l. 600. szám)
megfelelően János fia Tamás hercegi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Mik-
lós mr. scolasticus-t az abban foglaltak elvégzésére, akik a kápt.-ba visszatérve a
következőket jelentették: a hercegi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében
a szomszédoktól, határosoktól, nemesektől és másoktól megtudta, hogy amikor
Iwahun fiai: Miklós és Jakab júl. 8-án (in quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) Ke-
resoduarhel-el, az ítélőszéken (in sede iudiciaria) a szállásukra akaratak menni,
Radyn fia Domonkos embereivel (különösen: Sándor fia Moyus-sal, Domonkos
akkori procurator-ával) fegyveresen rájuk rontottak és meg akarták őket ölni.
Továbbá Domonkos a Desnyche folyón lévő malmukkal szemben másik malmot
építtetett, Domonkos a Zent Iwan birtokon tartott vásárukra menő embereket
familiaris-aival ápr. 7-én (in prescriptis quind. fe. Pasce d.) kifosztatta. Megtud-
ták továbbá az ítélőszéken jelen lévőktől, hogy Miklós és Jakab a csázmai kápt.
ítéletére nem bízták magukat, mivek a kápt.-ban nem bíztak. D. f. IV. prox. an.
fe. B. Demetrii mart., a. d. superius annotato. [1353.]
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E.: Dl. 4386. (MKA. NRA. 575/19.) Hártya, hátlapon külzet (Excellentissimo
domino eorum, Stephano Dei gratia totius Sclauonie, Croatie et Dalmatie
inclito duci, pro Nicolao et Iacobo filiis Iwahun contra Dominicum filium
Radyn inquisitoria.), valamint természetes színű, mandorla alakú zárópecsét
töredékei.

K.: AO. VI. 120–122. (79. szám); Smič. XII. 209–210. (154. szám).

680. 1353. okt. 24. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kan-
cellárja emlékezetül adja, hogy Máté fia Mihály (Nadasd nb. (de generatione)
Makua-i Peteu fia János személyében) eltiltotta Peteu-t, hogy beleegyezzen v.
megbízást adjon az elidegenítésükre (a permissione et commissione alienationis)
azoknak a birtokoknak, mely Jánost, valamint a Nadasd nb. tartozó nemeseket
örökség jogán illetik meg – különösen Derze (Sclauonia-ban, a Draua folyón
túl), Gelse (Vasvár m.), Paah (Zala m.) –, melyeket Magyar (dict.) Pál mr. fele-
sége: Nadasd nb. Margit (nobilis domina), Gelse-i András fia László lánya el-
idegeníteni törekszik. Továbbá eltiltotta az asszonyt a birtokok elidegenítésétől,
mindenki mást pedig a birtokok megszerzésétől és maguknak abba való bevezet-
tetésétől. D. Bude, f. V. prox. an. fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

E.: Dl. 91 456. (Festetics cs. lt. ZALA 27.) Papír, kissé szakadozott. Hátlapján
külzet (Pro Iohanne filio Peteu de Makua contra dominam consortem ma-
gistri Pauli dicti Magyar et alios prohibitoria.), valamint természetes színű,
kerek zárópecsét töredékei.

K.: Zala I. 543–544. (345. szám).

681. 1353. okt. 25.

Az egri káp. 1353. okt. 25-én (f. VI. prox. an. fe. B. Demetrii mart, in a. d.
1353) kelt nyílt oklevele szerint a [Gömör m.-i] Kwy birtokot [Tornalya-i] János
deák (litteratus) egy bizonyos, abból kihasított és a saját Lapsa birtoka felől eső
rész (mely Kwy birtok harmada) kivételével Felicián fia János fiainak és Miklós
fia Pálnak visszaadja minden tartozékával és haszonvételévele együtt a váci
kápt. egyezség- és kötelező oklevele értelmében.

Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. szept. 8. Dl. 41 985. (Múz. Ta. 1923/16.)
Megj.: A [ ] közötti részek az oklevél más részeiből pótolva.
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682. 1353. okt. 25. Buda

Miklós nádor 1353. okt. 25-én, Budán (sub a. d. 1353., 20. die oct. fe. B.
Michaelis arch., Bude) kelt, a fehérvári kápt.-nak címzett oklevele szerint: a ná-
dor korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően megjelent a színe előtt 1353.
okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch., in a. d. 1353.) Herrandus fia Pál fr.-ének:
Péternek a nevében a Gron melletti Szt. Benedek-konv. megbízólevelével Sebe
asszonnyal, Domonkos fia János lányával, Gerek-i Péter mr., királyi curia-i
notarius feleségével szemben és bemutatta a somogyi konv. oklevelét, melyben
szóról-szóra átírták Miklós nádor korábbi oklevelét. Ebből kitűnt, hogy Miklós
nádor 1349. máj. 11-én (f. II. prox. p. quind. fe. B. Georgii mart, sub a. d.
1349.), Somogy m. nemesei összességének (universitas nobilium) Somoguar
mellett tartott közgyűlésén (congregatio generalis) Herrandus fia Péter bemutatta
a somogyi konv. vizsgálati és eltiltó oklevelét, miszerint Bechefolua-i Pál fia
János mr. jobbágyai az ő Varda ~ Warda nevű birtokához tartozó földeket törvé-
nyes tiltakozása ellenére felszántották (perarassent). Pál fia János mr. nevében
Miklós nádor megbízólevelével Zoltan fia Jakab kijelentette, hogy János mr.
Bechefolua birtoka Herradus fia Péter Varda birtokától határokkal el van vá-
lasztva. János nem fog tiltakozni, ha Péter Varda birtokot v. az ahhoz tartozó
földeket bejáratja. A felek előterjesztéseinek meghallgatása, valamint a somogyi
konv. oklevelének elolvasása után Miklós nádor úgy döntött, hogy felkéri a so-
mogyi konv.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében a királyi em-
ber [1349.] jún. 7-én (in oct. fe. Penth.) kiszáll Herrandus fia Péter Varda nevű
birtokára, valamint az ahhoz tartozó földekre, az összehívott szomszédok és ha-
tárosok, valamint a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében bejárják azt
régi és igaz határai mentén, a szükséges helyeken új határokat emelnek és iktat-
ják Herrandus fia Péternek, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, mások jogai-
nak sértetlenül hagyásával. Az esetleges ellentmondókat pedig megidézik
[1349.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi ap.) a nádor jelenléte elé. János mr.-t
nem kell megidézni, mert idézés nélkül is tartozik megjelenni akkor a nádor
előtt. Mindezekről a konv.-nek jelentést kellett tennie. A konv. a nádor kérésé-
nek megfelelően Egres-i Benedek fia Márk királyi emberrel kiküldte tanúságte-
vőjét, István karbeli clericust, akik a konv.-be visszatérve egybehangzóan azt
jelentették, hogy [1349.] jún. 7-én a szomszédok és határok összehívása után
kiszálltak Warda birtokra és ott egy földrészt (határok: Ke-ről Warazlou birtok,
wlgariter Gvmulchunbukur-nak nevezett bozótos, rét, a rét mellett futó folyó
partja, a Warda faluból Fyred-re menő nagy út) bejárták és amikor Herrandus fia
Péternek iktatni akarták, Oztupan-i Pertholdus fia Domonkos fia János mr. a fia:
Máté és felesége: Sebe asszony nevében őket a birtok iktatásától eltiltotta, mivel
az a fia és felesége Bechefolua nevű birtokának határain belül van. Pál fia János
mr. nevében serviens-e és procurator-a: Moyus fia Gergely azt mondta, hogy
János mr. nem mondhatott ellent az iktatás során, mivel Bechefolua és a földrész
az anyai ági unokaöccseié (nepotibus suis ratione linee maternalis et iuris filialis
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pertineret) és annak birtokából ő ki van zárva (ipse exsul sew alienatus). A ki-
küldöttek Mátét és Sebe asszonyt megidézték [1349.] aug. 1-jére, a nádor jelen-
léte elé. Az oklevelek bemutatása után Péter mr. notarius feleségének: Sebe asz-
szonynak a nevében a somogyi konv. megbízólevelével előadta, hogy Bechefo-
lua birtok feleségét anyai jogon (iure maternali) illeti meg és bemutatta [I.] Kár-
oly király 1325-ben kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. IX. 568. szám). Az oklevél be-
mutatása után Herrandus fia Péter procurator-a kijelentette, hogy a vitatott
földrész Bechefolua birtok határai között fekszik, de a nádor a föld nagyságáról
és értékéről semmit nem tudott és ezért az ügyben döntést sem tudott hozni. A
vele törvényszéket ülő nemesekkel úgy döntött, hogy a két fél részére küldendő
nádori emberek szálljanak ki a vitatott földrészre a fehérvári kápt. tanúságtevője,
az összehívott szomszédok és határosok, valamint a felek v. törvényes megbí-
zottjaik jelenlétében [1354.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.),s járják azt
be az [I.] Károlynak, a helyszínen eredetiben bemutatott oklevelében foglalt ha-
tárok mellett és döntsék el, hogy az Herrandus fia Péter Warda v. Sebe asszony
Bechefolua nevű birtokához tartozik-e. Ha úgy találják, hogy az Bechefolua bir-
tokhoz tartozik, akkor királyi mértékkel mérjék meg, v. ha megmérni nem lehet,
becsüljék fel más fogott bírákkal együtt, az ország szokásának megfelelően.
Ezért a nádor felkérte oklevelével a fehérvári kápt.-t, hogy küldje ki tanúságte-
vőit a két fél részére, akiknek a jelenlétében a királyi emberek kiszállnak a bir-
tokra és azt [1354.] máj. 1-jén bejárják és a hj. lefolyásáról a kápt. [1354.] máj.
8-ra (ad 8. diem ipsarum oct.) tegyen jelentést.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1357. nov. 6. Dl. 67 721. (Tallián cs. lt. 47.)

683. 1353. okt. 25. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Poharus (dict.) Péter mr. Somus-i János fia György mr.-t
perbe hívta a király jelenléte elé, mivel ellentmondott egy birtokrész iktatásának,
melyet Poharus (dict.) Péter a saját Kapy nevű birtokához tartozónak vél és me-
lyet a királyi emberrel és a szepesi kápt. tanúságtevőjével magának akart iktat-
tatni, a következő határokkal: Agyaguspatak folyó, Eleurednuk folyó. A hosszú
ideje folyó pert Poharus (dict.) Péter János fia György ellen kezdte, de György
halála után azt fr.-e: Péter mr. folytatta, majd végül az ügy okt. 6-ra (ad oct. fe.
B. Mychaelis arch.) került. Ekkor személyesen megjelent az országbíró előtt
egyrészről Poharus (dict.) Péter mr., másrészről Somus-i János fia Péter mr.
személyesen és János fiai: László, István, Iwanka, János és Pál mr.-ek nevében
Polky-i János fia Péter a szepesi kápt. és a Jazou-i konv. megbízóleveleivel és
elmondták, hogy az országbíró megegyezésre való engedélyével fogott bírák
segítségével a következőképpen egyeztek meg: Somus-i János fia Péter mr. és
Polky-i János fia Péter (az általa képviselt Somus-i János fiai: László, István,
Iwanka, János és Pál nevében megbízotti auctoritas-sal) az Agyaguspatak és
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Rednuk folyók közötti földdarabot, mely Poharus (dict.) Péter Kapy nevű föld-
jéhez tartozik, átengedik Péter mr.-nek és örököseinek örökös birtoklásra. A fe-
lek tartoznak dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) a földdarabot a szepesi kápt.
tanúságtevőjének és Mochola-i Miklós v. Korlathfolua-i Péter fia László v. Zan-
to-i László fia András v. Zantou-i Gergely fia Raphyan királyi emberrel bejáratni
és iktattatni. A felek [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) tartoznak
minderről jelentést tenni az országbírónak. D. Bude, 20. die oct. fe. B. Mychaelis
arch. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 4397. (MKA. NRA. 1537/71.) Hártya. Hátlapon későbbi kézzel írott, la-
tin nyelvű tartalmi kivonat és rányomott pecsét körvonala.

K.: F. IX/2. 275–277. (138. szám).

684. 1353. okt. 25. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy egyrészről Ders fia Miklós mr. és fia: Ders, másrészről
Bakanya-i Nagy (Magnus) Reynoldus fia Imre mr. és fr.-e: Dénes mr. között az
országbíró előtt már régóta per folyik, ami többszöri halasztás után okt. 6-ra (ad
oct. fe. B. Mychaelis arch.) került. Ekkor megjelent az országbíró előtt egyrész-
ről Ders, valamint Ders fia Miklós mr. fia György (utóbbi apja, Miklós mr. kép-
viseletében is, Miklós nádor megbízólevelével), másrészről Imre mr. személye-
sen és szintén a nádor megbízólevelével képviselt fr.-e: Dénes mr. nevében is és
elmondták, hogy a nádor megegyezésre való engedélyének megkérése után fo-
gott bírák (bárók, előkelők és nemesek) segítségével a következő megegyezésre
jutottak: minden egymás ellen elkövetett károkozásban, jogtalanságban, hatal-
maskodásban nyugtatják egymást. Reynoldus fia Imre mr. a Rupa és Feulsepaly
~ Felseupali nevű birtokok becsértékében, melyben Ders fia Miklós mr. és fia
Ders törvényesen elmarasztaltattak vele szemben, nyugtatja őket. Ders és
György a maguk, valamint atyjuk: Miklós nevében cserébe a Baranya m.-i
Palkanya birtokot (mely szomszédos Rupa és Felseupali birtokokkal), mely őket
zálog címén illeti meg, minden tartozékával és haszonvételével együtt (szántó-
földek, kaszálók, ligetek, tavak, halastavak, vizek és vízfolyások) Reynoldus
fiainak: Imrének és Dénesek adják zálogjogon, amíg Gyula fr.-e: Péter fia Lász-
ló, ue. Péter fiainak: Pálnak és Istvánnak fiai (akik a birtokot Miklós mr.-nek
elzálogosították) ki nem váltják a zálogosításból az ország szokásának megfele-
lően becsértéken (pro condigna estimatione). Ders fia Miklós és fiai kötelesek
dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) Palkanya birtokot tartozékaival és haszonvé-
teleivel együtt Tyba fia Mihály v. Orozy-i Lőrinc v. uo. való Miklós fia Péter
(Miklós mr. és fiai részére küldött), illetve Nempti-i István fia Péter v. József fia
András v. Gergely fia László (Imre és Dénes mr.-ek részére küldött) királyi em-
berekkel és a pécsi kápt. tanúságtevőinek jelenlétében (akik kiküldését a ország-
bíró kérte a felek részére) Imrének és Dénesnek iktattatni, senki ellentmondásá-
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val nem törődve zálogjog címén és a zálogosító okleveleket, melyek szerint
Palkanya birtokot más birtokokkal együtt Suklos-i Péter fia Miklós elzálogosí-
totta Miklós mr.-nek, a pécsi kápt. pecsétje alatt át kell íratni és Reynoldus fiai-
nak át kell adni, hogy birtokjogukat biztosítsák. Ders fia Miklós és fiai Palkanya
birtokba nem vezettethetik be magukat. A perben elnyert Rupa és Pali nevű bir-
tokokat Miklós mr. és fiai Imrének és Dénesnek átadják minden jogával együtt.
Ders és György kötelezik magukat és apjukat, valamint örököseiket, hogy a
Rupa, Felseupali és Palkanya birtokokat Imrének és Dénesnek átengedik örökös
birtoklásra. A felek kijelentették, hogy ha egyikük Suklos-i Gyula fr.-e: Péter és
fiai elidegenített birtokait a határosság és közelség okán visszaszerezné, akkor a
másik fél a pénz v. a költségek felét megtéríti a visszaszerzőnek és az a vissza-
szerzett birtokok felét átadja a másik félnek. Ha Ders fia Miklós mr. és fiai
Palkanya birtokba nem vezettetik be Imrét és Dénest, v. ha az egyik fél a meg-
egyezést megszegi, akkor a másik féllel szemben patvarkodásban (in pena ca-
lumpnie) marasztaltasson el. Az egymás ellen eddig kiadott okleveleket érvény-
telenítik. Imre mr. a maga és fr.-e nevében 7 és fél M.-t megfizetett az országbí-
rónak, a maradékot Ders a maga és apja nevében az oklevél visszavitele idején
fogja megfizetni. A kápt. jelentését a birtokbaiktatásról [1354.] jan. 8-án (ad oct.
diei Strennarum) kell bemutatni az országbírónak. D. Bude, 20. die oct. fe. B.
Michaelis arch., a. d. 1353.

E.: Dl. 4480. (NKA NRA. 588/5.) Hártya. N iniciálé. Hátlapján egykorú kézzel
írott tárgymegjelölés (Compositionalis), későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tartalmi kivonat és rányomott pecsétet rögzítő hártyacsík.

Á.: a 769. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 122–125. (80. szám) (formulás részeken hiányokkal).

685. 1353. okt. 25. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Kald-i Sefridus fia László fiainak: Antalnak és Jánosnak
elengedte annak a 6 M. bírságnak a megfizetését, melyben Cheglyz-i Vörös
(Rufus) Abraam fiai: Leukus, Abraam és János, valamint ua. Abraam fia András
fia Péter ellen marasztaltattak el, a perbeli ellenfélnek járó rész sértetlenül ha-
gyásával. D. Bude, VI. f. an. fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 226. (Múz. Ta. 1897/13.) Papír, alsó szélén szakadozott, de szöveghi-
ányt nem okoz. Hátlapon természetes színű, kerek pecsét maradványai.

686. 1353. okt. 26.

Az erdélyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egy-
részről Bathyzhaza-i Posa, másrészről Dalya-i Miklós fia Miklós a maga és fr.
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uterinus-ai: Hennyngh ~ Hennengh, Sandur és László képviseletében és előbbi
elmondta, hogy jóllehet Dalya-i Miklós fiait perbe hívta Bathyzhaza birtokának
erőszakos elpusztítása miatt (ratione potentiali desolatione), de fogott bírák se-
gítségével a következő megegyezésre jutottak: Miklós fiai fizettek 5 ezüst ferto-t
Posa-nak, aki cserébe az elpusztítás ügyében nyugtatja Miklós fiait és ha a jövő-
ben azzal kapcsolatban pert kezdenének ellenük, saját költségén és fáradságán
tartozik őket megvédelmezni. D. in fe. B. Demetrii mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 62 704. (Bethlen cs. betleni lt. 33.) Hártya. Hátlapján természetes színű,
kerek pecsét töredékei.

Má.: Ue. jelzet alatt (19. sz.-i).
R.: Erdélyi Okm. III. 270. (733. szám).

687. 1353. okt. 26. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája emlékezetül adja, hogy Panyala (hát-
lap: Panula)-i János fia Péter fia János a maga és fr.-ei: László és Leukus képvi-
seletében az egri kápt. megbízólevelével megjelent előtte okt. 6-tól (ab oct. fe. B.
Michaelis arch.) kezdve 20 napon keresztül folyamatosan Zabolch m.-i Kallo-i
Egyed fia Iván fia Lászlóval szemben, a nádor korábbi oklevelének megfelelően,
de László nem ment el és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a nádor meg-
bírságolja, ha nem tudja magát ésszerű indokkal kimenteni. D. Bude, 21. die
termini prenotati., a. d. 1353.

E.: Dl. 51 644. (Kállay cs. lt. 1300/1053.) Hátlapján külzet (Pro filiis Petri filii
Iohannis de Panula contra Ladislaum filium Iwan iudicialis.) és természetes
színű, kerek zárópecsét töredékei.

R.: Kállay II. 21. (1122. szám).

688. 1353. okt. 26. Kálló

Voya-i János fia László mr., Zobouch-i alispán és a négy szb. emlékezetül
adja, hogy megjelent előttük Biry-i Tamás mr. felesége fiaival együtt és tiltakoz-
va elmondta, hogy [1353.] okt. 18-án (a. in presenti, f. VI. prox. videlicet in fe.
B. Luce ew.) Vrus-i Simon fia Péter mr. hatalmaskodva Vörös (Rufus) János
nevű jobbágyuk házához ment, őt elfogta, egy napon kereszül fogva tartotta, fe-
leségét az arcán megütötte, más jobbágyokat gyalázkodó szavakkal illetett, egyet
pedig megcsonkított. Továbbá okt. 19-én (sabb. prox. p. predict. fe.) éjjel (noctis
in silentio) az asszony és fiainak házához ment famulus-aival: Zathmar-i (dict.)
Péterrel és Jánossal, Gula fia Miklóssal és másokkal, ahonnét fogva tartott embe-
rét: Nagy (Magnus) Istvánt kiszabadította; a következő napon (domin. die p. fe.
sepedict.) az asszonyt a templomból jobbágyaival kikergette és a templom kul-
csát 7 napig magánál tartotta, hogy senki nem tudott bemenni. Mindenezekért az
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asszony azt kérte, hogy a m. küldje ki emberét, aki kikutatja az igazságot. A m.
kiküldte Zonuk-i Tamást és Petri-i Lőrinc fia Tamást, akik azt jelentették, hogy
Péter mr. mindent úgy tett, ahogyan az asszony állította. D. in Kallo, sabb. prox.
p. oct. B. Luce ew., a. d. 1353.

E.: Dl. 51 645. (Kállay cs. lt. 1300/1039.) Papír. Hátlapján külzet (Pro consorte
magistri Thome de Biry et filiis suis contra magistrum Petrum filium Symo-
nis de Vrus protestatoria et inquisitoria.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölés és 4, természetes színű, rányomott zárópecsét, valamint egy
további zárópecsétet rögzítő papírcsík.

R.: Kállay II. 22. (1123. szám); Piti F., Szabolcs m. 125–126. (485. szám).

689. 1353. okt. 28. Buda

[I.] Lajos király (H) Veszprém m. c.-e, alispánja és a szb.-k tudtára adja,
hogy jelentették neki a veszprémi kápt. nevében, hogy a veszprémvölgyi (in
valle eiusdem civitatis Vesprimyensis) apácák azt állítják, hogy a kápt. Beren
birtokon (Veszprém m.) nem birtokol, ezzel szemben a kápt. nevében azt állítot-
ták, hogy az emberi emlékezetet meghaladó időtől fogva a birtokon a kápt.-nak
is része van. Ezért az uralkodó felszólítja a m. hatóságát, hogy egyet v. kettőt
maguk közül küldjenek ki, aki a fentiekről megtudja az igazságot és erről tegye-
nek jelentést. D. Bude, in fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

Á.: a 716. számú oklevélben.

690. 1353. okt. 28.

A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a veszp-
rémi kápt. részére kiadott, egy évig érvényes (per anni circulum) általános (idé-
zésekre, vizsgálatokra, eltiltásokra, birtokok visszavételére, hj.-okra és más jogi
cselekményekre vonatkozó) oklevelének értelmében a többek között abban
megnevezett Chathar-i Miklós fia János királyi emberrel kiküldték tanúságtevő-
jüket: Miklós mr. kanonokot, akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a kö-
vetkezőket jelentették: okt. 25-én (f. VI. prox. an. fe. BB. Symonis et Iude app.)
és az azt követő napokban Veszprém m.-ben, ahol lehetett, a szomszédoktól és
határosoktól, nemesektől és más rendű és rangú emberektől megtudták, hogy a
veszprémi kápt. emlékezetük szerint (ad ipsorum recordationem) mindig is Zar-
beryn (~ külzet: Zarberen) birtok tulajdonában volt, a birtok mindig a kápt.-hoz
tartozott és tartozik ma is. Kivéve, amikor nemrégiben (tempore quasi moderno)
a kápt. a veszprémvölgyi (de valle Vesprimiensi) apátnővel és apácákkal, vala-
mint Vrs-i Myke fiaival: Pállal és Jakabbal osztályt tettek a birtokban és minden
fél megkapta a maga részét. Azt nem tudták, hogyan ment végbe az osztály. Azt
azonban megtudták, hogy Veszprém m.-ben a Balatinum körül nincs más Zarbe-
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ryn nevű birtok, csak az, amiben a kápt., az apátnő és apácák, valamint Myke
fiai osztályt tettek. D. in fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Veszprémi Székeskápt. mlt. Oklevelek.
Sárberén 7. (Df. 200 923.) Papír, restaurált. Hátlapján külzet (Domino regi,
pro capitulo Vesprimiensi contra abbatissam et religiosas dominas de cla-
ustro beate Virginis de valle Vesprimiensi super facto cuiusdam possessionis
Zarberen vocate inquisitoria.) és mandorla alakú zárópecsét nyoma.

Á.: Veszprémi kápt., 1750. márc. 2. Dl. 743. (MKA., Acta Jesuitica JAURIN
7/37.) (10–11.)

K.: HO. IV. 178–179. (138. szám) (E. alapján).
R.: Veszp. Reg. 183. (456. szám).

691. 1353. okt. 28.

A váci egyház kápt.-ja az előttük megjelent Pál fia Leukus és Soos (dict.)
Jakab Zolyum ~ Zolium-i nemesek kérésére autentikus pecsétjükkel megerősített
privilégiumukban szóról szóra átírják [IV.] Béla király (H) 1250. aug. 1-jén (l.
Reg. Arp. 930. szám) kelt privilégiumát. D. Miklós lector keze által, in fe. app.
Symonis et Iude BB., a. d. 1353. Domonkos prépost, Domonkos custos, Miklós
váci, László pesti, Bertalan Zolnuk-i, László csongrádi, András Zygetfeu-i
főesp.-ek és a Boldogságos Szűz-egyház más kanonokjai jelenlétében.

E.: Dl. 41 227. (Múz. Ta. 1859/39.) Hártya. V iniciálé. Függőpecsétre utaló be-
vágások. Hátlapján későbbi kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi összefogla-
lók.

Má.: 1. Dl. 84 694. (Radvánszky cs. radványi lt.) (1853. évi).
2. Štátny ústredný archív. Bratislava (Pozsony). Selmecbányai főkamara-
grófi hivatal: Kompromisszumos per. 2481/C. (Df. 268 797.) (135–139.
fotók) (1853. évi).
3. Štátny ústredný archív. Bratislava (Pozsony). Selmecbányai főkamara-
grófi hivatal: Kompromisszumos per. 2647/4. (Df. 268 826.) (1853. évi).

692. 1353. okt. 28.

Miklós nádor (H) és a kunok bírája Somogy m. c.-ének, alispánjának és a
szb.-knak tudtára adja, hogy jelentették neki Veche (dict.) Miklós fiai: László,
János és Renoldus mr.-ek, továbbá Patha-i Porch (dict.) Lachk fia István fia
László mr. nevében, hogy [hátlap: Iuxta Alma-i] Lantretus fia Beke fiai: Kozma,
Leontius és Antimus a Patha birtokuk határai között fekvő Orman nevű erdejü-
ket hatalmaskodva elfoglalták, hatalmukban tartják és jobbágyaikkal és más,
hozzájuk tartozókkal annak hasznát élvezik. Továbbá Kozma okt. 17-én (f. V.
prox. p. fe. B. Galli conf.) a Patha birtok felől a közúton haladó jobbágyainak
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100 somogyi M. értékű javait (res) elrabolta, a Patha-i villicus feleségét megve-
rette és levetkőztette. Ezért a nádor felszólítja a m. hatóságát, hogy küldjenek ki
maguk közül egyet v. kettőt, aki a fentiekről lefolytatja a vizsgálatot és minder-
ről tegyenek jelentést. D. Bude, in fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

Á.: a 721. számú oklevélben.
Megj.: Az oklevél esetleírása szó szerint megegyezik a következő számmal. Né-

hány névalak eltér, ezeknek a Dl. 89 315.-ben írott alakjuk: Purch, Pata,
Lanteus.

693. 1353. okt. 28.

Miklós nádor (H) és a kunok bírája a somogy konv.-nek. Jelentették neki
Veche (dict.) Miklós fiainak: László, János és Renoldus mr.-eknek, valamint
Pata-i Purch (dict.) Lachk [hátlap: Lanchk] fia István mr. fia László mr. nevé-
ben, hogy [hátlap: Iuxta Alma-i] Lantretus fia Beke fiai: Kozma, Lanteus és
Antimus a Pata birtokuk határai között fekvő Orman nevű erdejüket hatalmas-
kodva elfoglalták, hatalmukban tartják és jobbágyaikkal és más, hozzájuk tarto-
zókkal annak hasznát élvezik. Továbbá Kozma okt. 17-én (f. V. prox. p. fe. B.
Galli conf.) a Pata birtok felől a közúton (libera villa) haladó jobbágyainak 100
somogyi M. értékű javait (res) elrabolta, a Pata-i villicus feleségét megverette és
levetkőztette. Ezért a nádor felkéri a konv.-t., hogy küldje ki tanúságtevőjét, aki-
nek a jelenlétében Orman-i Péter fia János v. Rouazd-i László v. Files-i Dareus
fia István v. Kupy-i Miklós nádori ember lefolytatja a vizsgálatot és erről a konv.
tegyen jelentést. D. Bude, in fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

Á.: a 720. számú oklevélben.
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998). 8–9. (236. szám).
Megj.: Az oklevél esetleírása szó szerint megegyezik az előző számmal. Néhány

névalak eltér, ezeknek a Dl. 89 314.-ben írott alakjuk: Porch, Patha,
Leontius.

694. 1353. okt. 28.

Iván fia Demeter Hont m. alispánja és a szb.-k jelentik [I.] Lajos (H) ki-
rálynak, hogy itt átírt, okt. 23-án kelt oklevelének (l. 678. szám) megfelelően
kiküldték maguk közül Korun (dict.) Pétert, aki visszatérve a következőket je-
lentette: okt. 26-án (sabb. prox. p. oct. predicti fe. B. Luce) Hont m.-ben körbe-
járva a nemesektől, közrendűektől és minden embertől (a nobilibus et ignobili-
bus, ab aliis communibus hominibus) a vizsgálatot lefolytatva megtudta, hogy
Márton fia Peteu, Bogos fia Miklós, Tamás fia István és más Ozgyan-i nemesek
György [mandátumból: Hrachou ~ hátlap: Hracho] birtokának hasznát jobbágya-
ik által élvezték tiltakozása ellenére, Tamás fia István pedig egy jobbágyot elfo-
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gott, egy másikat pedig feleségével együtt levetkőztetett és minden a király ok-
levelében foglaltak szerint történt. D. 3. die termini prenotati, a. d. supradicto.
[1353].

E.: Dl. 4396. (MKA. NRA. 253/16.) Papír. Hátlapján külzet (Excellentissimo
domino eorum, Lodouico Dei gratia regi Hungarie, pro Georgio filio Iohan-
nis de Hracho contra Stephanum filium Thome, Nycolaum filium Bogus de
Ozgyan inquisitoria.) és két, természetes színű zárópecsét, további egynek a
vágásai.

K.: AO. 125–126. (81. szám) (formulás részeken hiányokkal).

695. 1353. okt. 28. körül

[I. Lajos király] előtt Köcski Jakab és az oklevélben felsorolt káldi és
Sitkey-i nemesek birtokegyezségre lépnek. [.....] Simonis et Iude app., a. d.
1353.

E.: Dl. 41 233. (Múz. Ta. 1929/104.) Hártya, vízfoltos, csonka, restaurált. Hát-
lapjára nyomott nagypecsét nyomaival.

Megj.: A regeszta Fekete Nagy Antalnak a MNL. OL. adatbázisába feltöltött
kivonata alapján készült. Az oklevél ma már szinte teljesen olvashatat-
lan.

696. 1353. okt. 29.

András fia Tamás mr. Zemlyn-i c. és a négy szb. emlékezetül adja, hogy
Beke fia Kelemen azt az 5 M. bírságot, melyben a m. korábbi oklevelének meg-
felelően marasztaltatott el Sarus-i Lászlóval szemben és melyet okt. 29-én (f. III.
prox. an. fe. OO. SS.) kellett megfizetnie, a m.-nek és perbeli ellenfelének is
megfizette és ezért abban a m. mentesnek jelenti ki. D. termino prenotato, a. d.
1353.

E.: Dl. 31 277. (Csicsery cs. lt. 118.) Papír. Hátlapján külzet (Pro Clementino
filio Beke contra Ladislaum de Sarus super facto iudiciis V marcarum expe-
ditoria.) és három, rányomott zárópecsét természetes színű töredékei.

K.: AO. VI. 126–127. (82. szám).
R.: Kárffy Ö., TT. 1 (1900.) 406.

697. 1353. okt. 30. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Mykola-i András személyesen és fia: János nevében pe-
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dig a Gron melletti Szt. Benedek-egyház konv.-jének megbízólevelével megbí-
zottja, Mylech megjelent korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően okt. 6-tól
(ab oct. fe. B. Michaelis arch.) folyamatosan 24 napon keresztül a színe előtt, de
perbeli ellenfelük: Vezzeus mr. nem ment el és nem is küldött maga helyett sen-
kit, ezért őt az országbíró királyi bírságban (in iudicio regali) elmarasztalja, ha
nem tudja magát kimenteni. D. Bude, 25. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 58 532. (Forgách cs. lt. 168.) Hátlapján külzet (Pro Andrea de Mykola et
Iohanne filio suo contra magistrum Vezzeus iudicialia.), lap alján feljegyzés
(In Bars.) és természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: F. IX/2. 278. (139. szám).
Megj.: A garamszentbenedeki konv. megbízólevelének kiadását l. Keglevich K.,

Garamszentbenedek 84. (91. szám).

698. 1353. okt. 31. Avignon

[VI. Ince pápa] engedélyezi, hogy a keresztény hitre térő kunoktól 10 évig
ne szedjék be a tizedet, mivel [I. Lajos király] tájékoztatta, hogy néhány pogány
kun (nonulli gentiles Cumani) át szeretne térni a katolikus hitre, de vonakodnak,
mert bizonytalanok, hogy vajon tőlük is szednék-e a tizedet, mint más kereszté-
nyektől. Ezért a király azt kérte a pápától, hogy a keresztény hitre térő kunoktól
a megtérés után a pápa belátására bízott időtartam alatt a tizedet ne szedjék be.
D. Avinione, II. Kal. Nov., pápasága 1. évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 277. (31. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 169. (272. szám).

699. 1353. okt. 31. Avignon

[VI.] Ince pápa a párizsi egyház kancellárjának (cancellarius ecclesie
Parisiensis) tudtára adja, hogy [I.] Lajos király (U), valamint anyja: Erzsébet és
felesége: Erzsébet királynék (U) tájékoztatták arról, hogy mivel Mo.-n (U) sok
az eretnek, ezért az országnak sok tudós emberre van szüksége a hitetlenek meg-
térítése és az eretnekek megcáfolása miatt és jelenleg csak István mr. nyitrai
püspök magister a teológia terén, de nagyon sok elfoglaltsága van. A pápa arra
kéri a kancellárt, hogy amennyiben alkalmas rá, Mo.-i Miklós [fia] Miklós ágos-
tonos remete fr.-t (fr. Nicolaus ordinis heremitarum sancti Augustini) (váradi
egyházm.), aki Párizsban lector és jártas más tudományokban is, avassa a szt.
tudományok mesterévé és élhessen mindazokkal a privilégiumokkal, kegyekkel
és kiváltságokkal, mint a párizsi baccalarius-ok. D. Avinione II. Kal. Nov., pá-
pasága 1. évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 125/177v. (Df. 289 449.)
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R.: Reg. Suppl. II. 277–278. (32. szám); Doc. Trans. C. X. 237. (224. szám)
(román); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 170. (273. szám).

700. 1353. okt. 31.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Chapou fia András fia
László lánya, egyúttal Magiar (dict.) Pál mr. felesége: Margit asszony kérésére
végrendeltének bevallására (confessio) kiküldték Péter cantor-t, János custos-t és
István kanonokot, akik visszatérve Thyrien-i (dict.) Péterrel, a kisebb testvérek
rendjébe tartozó fr.-el (ordinis fratrum minorum), az asszony gyóntatójával (con-
fessor) egybehangzóan a következőket jelentették: Pál mr. felesége ágyban fek-
ve, de ép elmével (compos mentis), férjének: Pál mr.-nek és fiának: Lászlónak
az engedélyével, érett megfontolás alapján előttük és más alkalmas férfiak előtt
Gelsa, Olsar, Sarfeumezadou (Vasvár m.) és Derze (Vereuche m.) öröklött bir-
tokait minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, korábbi határaik mellett
az Óbudán (Vetus Buda) Erzsébet királyné (H) által újonnan (de novo) alapított
klarissza Boldogságos Szűz-kolostor apácáinak (sororibus beate Clare virg. de
claustro virg. glor.) adományozza maga és szülei lelki üdvéért. Halála után a ko-
lostorban szeretne temetkezni és egy oltárt kiválasztani, hogy ott minden héten
misét mondjanak az ő és szülei lelki üdvéért. Az asszony a birtokokat élete tar-
tamára azok hasznaival és haszonvételeivel együtt birtokolja. Ha szükséges lesz,
v. neki úgy tetszik, akkor a fent felsoroltakból egy birtokot eladhat, zálogba tehet
v. más módon elidegeníthet a végrendelet ellenére. Halála után a nem elidegení-
tett és az elidegenített birtokok – ha azt a nővérek vissza tudják váltani – a
klarissza apácák tulajdonába kerülnek. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősí-
tett és intercidált oklevelt ad ki, a tanúk jelentése alapján (iuxta confessionem).
D. in vig. fe. OO. SS., a. d. 1353. Amikor Péter a cantor, János a custos, Imre,
László, másik László, Mihály, Kozma és János a kanonokok.

Á.: I. Lajos., 1354. jan. 27. Dl. 91 460. (Festetics cs. lt. VAS 37.)
K.: AO. VI. 127–128. (83. szám) (formulás részeken hiányokkal).
Megj.: Az átíró oklevelt l. Anjou-oklt. XXXVIII. 49. szám.

701. 1353. okt. 31. Buda

Miklós nádor (H) és a kunok bírája a Zabolch-i c.-nek, alispánnak és
szb.-knak tudtára adja, hogy jelentették neki Byr-i Tamás mr. felesége és fiai:
László és János nevében, hogy Kallou ~ Kallo-i Simon fia Péter famulus-aival:
Zathmar-i (dict.) Péterrel és Jánossal, Gyla fia Miklóssal és másokkal együtt okt.
18-án (in fe. B. Luce ew.) Vörös (Rufus) János nevű Kallo-i jobbágyuk házához
mentek, őt onnan kivitték, majd a piactéren megverték, továbbá feleségét arcán
megütötték, Jánost pedig egész nap fogva tartották. Ugyanaznap Lőrinc jobbágy
házába is betörtek, őt magát nem találták otthon, de feleségét betegágyából ki-



410

húzták, majd az asszony és fiai curia-jához mentek, onnan egyik emberüket:
Nagy (Magnus) Istvánt kiszabadították. A nádor felszólítja a m. hatóságát, hogy
maguk közül egy v. két főt küldjenek ki, akik mindenkit megkérdezve lefolytat-
ják a fentiekről a vizsgálatot és minderről a m. tartozik neki jelentést tenni. D.
Bude, f. V. prox. an. fe. BB. Symonis et Iude app., a. d. 1353.

Á.: a 722. számú oklevélben.
K.: AO. VI. 132–133. (86. szám) (átíró oklevélben, formulás részeken hiányok-

kal).
R.: Piti F., Szabolcs m. 126. (486. szám).

702. 1353. nov. 1.

A Scepus-i [Szt. Márton-egyház kápt.-ja] emlékezetül adja, hogy [I.] La-
jos király (H) itt átírt, szept. 3-án kelt oklevelének (l. 584. szám) megfelelően
Rachlonica-i Tamás fia Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Pál
fr. kanonokot, akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan a következőket jelen-
tették: szept. 30-án (in crastino Michaelis arch.) kiszálltak Bayur birtokra, a
szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben azt régi határai men-
tén bejárták, a szükséges helyeken új határjeleket emeltek és iktatták Péter fia
Beke mr.-nek azzal a joggal, amivel hozzá tartozik örök birtoklásra, ellentmon-
dás nélkül. Hj.: hegyen három régi földjel és a mellettük emelt új földjel, melyek
Bayor birtokot és a Berky-i népek földjét választják el, földjelek, három régi
földjel mellett emelt új földjel, völgy mellett három régi földjel mellett emelt új
földjel, Sedliche-i népek földjele, Gelnyczbanya-ra menő úton három régi földjel
mellett emelt új földjel, berch, három régi földjel, másik berch-en lévő három
helyreállított (renovate) földjel, völgy, három helyreállított földjel, ismét három
helyreállított földjel, völgy, Zopothnycha folyó, a folyó két partján három régi
határjel és a mellettük emelt új határjel, út, az út mellett három régi földjel és a
mellettük állított új, Byztre folyó, Harnad folyó, földjel, mely egykor Kael, ma
pedig a Zedliche-i és Micloswagaza-i népek földjétől választják el Bayur birto-
kot, Bozgopataka-nak a Byztre-ba való torkolata (introitus), Charnahorit hegy,
Byztre forrása (caput), az Wyfalu és Gelniczbania közötti nagy út, három régi
határjel és a mellettük emelt új, három másik régi határjel és a mellettük emelt
új, Kyvsulbiespatakfew völgyben három régi földjel és a mellettük emelt új, Fe-
ketewmatjiaskuta forrásnál három régi és egy új földjel, út mellett berch és há-
rom régi határjel mellett emelt új határjel, három másik régi határjel és a mellet-
tük emelt új, Lach fia Domonkos földjénél három régi határjel és a mellettük
emelt új, völgy, három régi határjel mellett emelt új határjel, berch-en három
régi és egy új határjel, Iestreb folyó, hegy. A kápt. előtt személyesen megjelent
okt. 9-én (f. IV. p. oct. prenominati fe. B. Michaelis arch.) Myke fia János Berky
falu villicusa és a faluból Zolk senior és a saját, valamint a falu közösségének
(communitas) nevében a birtok iktatását a király nevében megtiltották és a kirá-
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lyi ember a falu közösségét megidézte a király jelenléte elé nov. 18-ra (ad. oct.
fe. S. Martini). Minderről a kápt. Peren-i Miklós c. fiainak kérésére függőpecsét-
jével megerősített oklevelet ad ki. D. in. fe. OO. SS., a. d. prenotato. [1353.]

Á.: 1. Szepesi kápt., 1360. júl. 24. Dl. 106 923. (Batthyány lt. Jelzet nélküli ok-
levelek).
2. Szepesi kápt., 1360. júl. 24. Dl. 103 169. (Batthyány lt., Bajomi cs.) (a
kápt. oklevelének 18. sz.-i. Má.-a).

703. 1353. nov. 2.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy Fe-
kete (Niger) Jakab mr. és Péter fia Pál, Vycha-i nemesek kérésére kiküldték ta-
núságtevőül György mr. subnotarius-t Vycha birtokban teendő osztályukhoz.
György mr. visszatérve a következőket jelentette: Jakab mr. és Péter fia Pál, az
ő, valamint Beren-i László fia András, Uztupan-i Gál fia Domonkos, uo. való
Domonkos fia János, Gezthe-i Zoltan fia Jakab, Tul-i Dénes fia János és más
fogott bírák jelenlétében Vycha birtokban a következő, örök érvényű osztályt
tették: a telki helyek (loca sessionalia) Jakab mr. curia-ja melletti sessio-tól Ke
felé és bizonyos meggy- és szilvafáktól (a quibusdam arboribus merase et pruni)
egészen az utcáig Ke felé, a falu közepén folyó patak (gurgitis) mindkét partján
Péter fia Pálé. Jakab mr. curia-ja (sessio seu curia) egy másik telekkel (sessio)
Ke felé a fent említett fákig, egy halastónak való hellyel (locus piscine) Dé felé,
egészen az általa vásárolt birtokrészig Fekete (Niger) Jakab mr.-é. Ha a felek
bármelyike Vycha birtokon v. bárhol máshol olyan birtokot v. birtokrészt szerez
vissza, mely őket örökség címén illeti meg, de most nincs a kezükön, akkor a
másik fél a költségek és fáradságok felének megfizetése után abban osztályt kér-
het. Vycha birtok legelőit és szántóföldjeit (a trágyázott és a mezei földeket egy-
aránt) osztatlan közös birtokban hagyják. Az erdőt közös birtokban hagyják, az-
zal a feltétellel, hogy ha abban szőlőt v. irtást csinál valamelyik fél, akkor az er-
dő felosztásakor azt megkapja, a másik fél pedig azzal egyenértékű részre tarthat
igényt más helyen. Jakab mr. elengedi mindazokat a dolgokat, kiadásokat és tar-
tozásokat (res et expensas necnon debita), melyekben Péter fia Pál jelen oklevél
kiállításáig adós volt. A konv. jelen oklevél visszavitele után privilégium kiállí-
tását ígéri. D. sabb. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1353.

E.: 1. Dl. 87 287. (Esterházy cs. hercegi ága. Repositorium 45.A.5.) Hártya.
Hátlapján későbbi kezekkel írott, latin nyelvű tárgymegjelölések. Hátlapjára
nyomott, természetes színű pecsét kis darabkái.
2. SNA. Pálffy cs. bazini ága: Acta Czoboriana 1599. (Df. 266 172.) Hártya.
Hátlapján későbbi kézzel írott tárgymegjelölés. Hátlapjára nyomott pecsét
kis darabkái.

R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998). 9. (237. szám).
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704. 1353. nov. 3.

A zágrábi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előtte egy-
részről Raden fia Domonkos, másrészről Garigh-i Tamás fia Joachim fiai: Mik-
lós és Jakab és elmondták, hogy ők a Podgoria nevű birtok és tartozékai miatti
perben Miklós bán színe előtt abban egyeztek meg, hogy ügyükben a bíráskodást
Jakab zágrábi prépostra, János Guerche-i főesp.-re, valamint Junk fia János fia
János mr.-re (Domonkos részéről) és Chanouch-i Dénesre (Miklós és Jakab ré-
széről) bízzák. A fogott bírák a felek előterjesztéseinek meghallgatása, valamint
a bemutatott oklevelek megszemlélése után a fenti birtokügyben, valamint a fe-
lek által elkövetett egyéb tettek ügyében döntést fognak hozni, melyet mind a két
fél tartozik elfogadni. Ha valamelyik fél nem fogadja el, 50 M., perbe lépés előtt
leteendő bírságban marasztaltasson el, melyben a bírói rész nincs benne. Ha va-
lamelyik fél bírája nem ért egyet, akkor az a fél a fenti bírságban marasztaltasson
el. A bírák a tárgyalást holnapi nap, az azt követő kedden és szerdán (cras et
sequenti III. f. et IV.) halogatás nélkül kötelesek megejteni, majd erről a jelenté-
sük után a kápt. oklevelet fog adni, hogy a bán előtt azt bemutatva végső döntést
kérjenek az ügyben. D. [die domin.] prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1353.

E.: Dl. 4398. (MKA. NRA. 1537/75.) Papír, jobb oldali hajtás vonalában, alsó
felén ék alakba kiszakadt, ami 5 sorban okoz 2-3 szavas hiányt. Hátlapján
természetes színű, mandorla alakú, rányomott pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 129–130. (84. szám); Smič. XII. 210–211. (155. szám).
Megj.: A datatio első részéből a dominica szó utolsó szótagja (ca) látható.

705. 1353. nov. 4.

A veszprémi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte
Heym fia Pál fiai: János és Benedek a maguk, valamint fr. carnalis-aik: Miklós,
Péter és Balázs nevében megbízólevél nélkül, továbbá György fia Miklós a ma-
ga és fr.-e: Heym fia Balázs nevében, valamint Heym fia Heym fia László a saját
és fr.-ei: Lőrinc és Gergely nevében és a távollévők terhét magukra vállalva el-
mondták, hogy az országban bárhol fekvő öröklött, szerzett és vásárolt birtoka-
ikban egymás között a következő, örök érvényű osztályt tették: három birtok,
azaz Debrente (Veszprém m.), Boklar (Fejér m.) és a Borza folyó mellett fekvő
Remete (Krassó m.) tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt Jánosé, Benede-
ké és fr.-eiké. Wylak (Vasvár m.), Teutel, Nempty (sive Heymhaza), Lyter, a
Kayar-i és Sowl-i részek (Veszprém m.); a Nemyguelgh-i és Pechel-i (Zala m.)
részek, a Temes és Krassó m.-i birtokok (Harumprede, Egrus, Ozyuayg, Bogran,
Zeurind, Mocyoz), a birtokokhoz tartozó birtokrészek, különösen az Erdeuhath
helyen (locus) fekvő részek tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt Miklósé,
Balázsé, Lászlóé és fr.-eiké. A veszprémi kápt. jogai minden birtokon sértetle-
nek maradnak. Az osztályt a következő feltételekkel tették: a felek abban nem
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eszközölnek változtatást, sem új osztályt nem tehetnek. Ha a felek egyike peres-
kedés folytán elveszíti valamelyik most hozzá került birtokot v. birtokrészt, a
másik fél nem tartozik neki semmit adni az osztályban neki jutott birtokok és
birtokrészek közül. Pál fiai tartoznak a György fiai és Heym fiai tulajdonába ke-
rült birtokokkal kapcsolatban kiadott okleveket átadni a kápt. v. tanúságtevője
előtt. Kivéve azokat az okleveleket, melyek a Temes és Krassó m.-i birtokokra
vonatkoznak, mivel Pál fiaihoz kerültek a Remete nevű birtokok (possessiones
seu ville) és ezért az okleveleket maguknál kell tartaniuk, azonban megfelelő
időben (tempore opportuno) Miklós, Balázs, László és fr.-eik birtokainak meg-
védésére (in expeditionem et defensionem) eredetiben v. valamely kápt. v. konv.
pecsétjével megerősített átiratban (in specie vel tenores ipsorum dare in rescrip-
tis sub sigillo alicuius capituli vel conventus) be kell mutatniuk. Ha a felek közül
valamelyik a fenti rendezést nem tartja be, a másikkal szemben párbajban vesz-
tesként marasztaltassék el (succubbitu duelli potentialis). D. János mr. lector ke-
ze által, II. Non. Nov., a. d. 1353. Amikor János a veszprémi püspök, Péter mr. a
prépost, Sebestyén a cantor, István a custos. A.

Á.: Szapolyai István nádor, 1493. nov. 2. Dl. 66 638. (Vidos cs. lt. 22.)
K.: AO. VI. 130–131. (85. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Doc. Trans. C. X. 237. (225. szám) (román).

706. 1353. nov. 5. Buda

[I.] Lajos király (H) 1353. nov. 5-én (a. d. 1353., in fe. B. Emerici ducis et
conf.) Budán kelt nyílt oklevele szerint az uralkodó azt a kiváltságot biztosította
Drugeth János volt nádor fia [Miklós] mr.-nek és fr.-ének: János mr.-nek, vala-
mint utódaiknak, hogy birtokaik határai között elfogott tolvajokat és más go-
nosztevőket elítélhetik és felakaszthatják v. más büntetésekkel sújthatják, akasz-
tófát és más kínzóeszközöket (patibulum et cetera genera tormentorum) állíthat-
nak birtokaikon.

Tá.: Bebek István országbíró, 1364. máj. 10. Dl. 52 025. (Kállay cs. lt.
1300/1438.)

Megj.: Tá. lyukas, Drugeth János nádor egyik fiának neve hiányzik a szövegből,
de mivel közülük a szintén nádori tisztséget is betöltő Vilmos 1342-ben
hunyt el, János pedig szerepel az oklevélben, ezért csak Miklós neve áll-
hatott a kiszakadt részen.

707. 1353. nov. 5. Visegrád

[I.] Lajos király 1353. nov. 5-én (2. die fe. B. Emerici conf., in dicto a. d.
1353.) Visegrádon (in Vissegrad) kelt oklevele szerint megjelentek előtte egy-
részről Mare-i Gwnya ~ Gunya fiai: Domonkos és István, másrészről pedig
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Vezzeus mr., a maga és fr.-e: Theuthes mr. nevében, annak terhét magára vállal-
va és elmondták, hogy Mare birtokban és tartozékaiban a következő, örök időkre
szóló osztályt tették: az elhunyt Bogar (dict.) Istvánt megillető rész, a Mare-n
lévő palatium-mal, mely Bogar (dict.) István régi telkéhez és régi kaszálójához
tartozik, melyeket Theuthes és Vezzeus mr.-ek sövénnyel vettek körbe; továbbá
három malom (az elhunyt Gyouzlay fia Pálé, az Iwanca Mona nevű és a Mare
birtokon keresztül folyó folyón található), a Mare vár (castrum) fele, a Boldog-
ságos Szűz-, a Szt. Margit- és a Szt. Kereszt-egyházak fele és a tributum fele
Theuthes és Vezzeus mr.-eké és örököseiké. Gwnya Mare birtokon fekvő része,
tartozékaival együtt, továbbá az oklevélben megnevezett 5 malom, Mare vár fe-
le, a fenti egyházak fele és a tributum fele pedig Gunya fiaié és örököseiké. A
felek megállapodtak, hogy sem ők, sem jobbágyaik a Mare birtokon keresztül
folyó folyón nem emelhetnek több malmot.

Tá.: 1. Zsigmond király, 1411. szept. 8. Dl. 79 025. (Zichy cs. zsélyi lt.
212/1417.)
2. Garai Miklós nádor, 1425. márc. 23. > Újlaki Miklós macsói bán, 1469.
máj. 21. Dl. 81 687. (Zichy cs. zsélyi lt. 211/68.)

K.: Z. VI. 138–139. (91. szám) (Tá. 1. részeként.); Z. XI. 21–22. (13. szám) (Tá.
2. részeként).

708. 1353. nov. 5.

A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak [(H)], hogy [Tamás
c. országbíró] hozzájuk eljuttatott okleveles kérésére azt válaszolják, hogy Ma-
gyar (dict.) Pál mr., fia: László és felesége a királyi emberrel és a kápt. tanúság-
tevőjével Makua-i Mark fia Petew-t megidéztették magukkal szemben okt. 13-ra
(ad oct. fe. B. Michaelis arch.). D. in fe. B. Emerici conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 90 916. (Khuen-Héderváry cs. lt. Viczay és Khuen-Héderváry cs. 38 NB
4.) Hártya. Jobb oldali hajtásvonalnál szakadt, kopott, több szó olvashatat-
lan. Hátlapján rányomott zárópecsét és külzet (Pro magistro Petew [filio
Marci de Ma]kua contra magistrum [Paulum dictum] Magyar et Ladislaum
filium [suum et] consortem suam super [.....] citationis responsura.), vala-
mint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

709. 1353. nov. 6. Visegrád

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte személye-
sen egyrészről Mare-i Gunya fiai: Domonkos és István, másrészről Wezzeus mr.,
zólyomi c., a maga nevében, továbbá fr.-e: Tuteus mr. királynéi tárnokmr. és
királyi ajtónállómr. képviseletében is és előbbiek elmondták, hogy Hont m.-i
Pezek nevű birtokukat 40 ft.-ért – mellyel Gunya fia István tartozott Wezzeus
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mr.-nek – elzálogosították Tuteus és Wezzeus mr.-nek, azzal a kikötéssel, hogy
Gunya fiai v. örököseik a birtokot a zálogösszegért bármikor visszaválthatják a
király színe előtt és Tuteus és Wezzeus mr.-ek v. örököseik tartoznak azt vissza-
adni minden halogatás nélkül. A visszaváltásig Gunya fiai Tuteus és Wezzeus
mr.-eket a birtokkal kapcsolatban őket ért támadások ellen kötelesek megvédel-
mezni. Ha nem tudják megvédelmezni, akkor Tuteus és Wezzeus mr. a birtokot
visszadják, Gunya fiai pedig a zálogösszeget adják át. D. in Wyssegrad, 2. die fe.
B. Emerici conf., a. d. 1353.

E.: 1. Dl. 87 288/1. (Esterházy cs. hercegi ága. Repositorium H/517/32.) Hártya.
Hátlapján más középkori kézzel tárgymegjelölés (Pignoratia possessionis
Pezek.), későbbi kézzel írott latin nyelvű tárgymegjelölés és rányomott
nagypecsét töredékei.
2. Dl. 87 288/2. (Esterházy cs. hercegi ága. Repositorium H/518/32.) Hártya.
Hátlapján későbbi kézzel írott latin nyelvű tárgymegjelölés és rányomott
nagypecsét töredékei.

710. 1353. nov. 6. Szentimre

István erdélyi alvajda az erdélyi kápt. tudtára adja, hogy Regun-i Dénes
fia Tamás mr. elmondta neki, hogy Vyd fia Jakab mr., Chycho-i várnagy a vár-
hoz (castrum) tartozó oláhokkal (Olachii) hatalmaskodva rátört Kuzarwar és Ke-
rew nevű birtokaira és azokat elpusztították, jobbágyai közül férfiakat és nőket
életveszélyesen megsebesítve a várba hurcoltak. Ezért az alvajda felkéri a
kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Thewk-i András fia
Miklós v. Kend-i Raphael fia László v. fr.-e: Tamás v. Miklós fia Myke alvajdai
ember mindenkitől, akitől lehet és illik, megtudja a fentiekről az igazságot és
minderről a kápt. tegyen jelentést. D. in S. Emerico, f. IV. prox. p. fe. OO. SS.,
a. d. 1353.

Á.: a 743. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 195–196. (158. szám); Revista Istorica 18. (1932.) 244.; Doc.

Trans. C. X. 238. (226. szám) (román ford. is).
R.: Doc. Val. 127–128. (90. szám) (francia); Erdélyi Okm. III. 270–271. (734.

szám).

711. 1353. nov. 8.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrész-
ről Balaht-i Kuth fia György fia Miklós, másrészről György másik fia: Antal és
előbbi elmondta, hogy mivel Antaltól szükségében sok segítséget kapott, ezért
ennek ellentételezéseképpen anyjuknak: Laad-i Teodor lányának, Finke ~ Fyn-
ke-i Jakab özvegyének, Constantia asszonynak Jakab bárhol lévő birtokrészeiből
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az ország szokása szerint járó hitbérét és jegyajándékát, melyek most a Fynke-i
új nemesek (moderni nobiles), azaz Jakab örökösei kezén vannak, visszaveszi és
Antalnak és örököseinek adja adomány címén (titulo donationis). D. in oct. OO.
SS., a. d. 1353.

E.: Dl. 89 313. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 42/1.) Hártya. Hátlapján természe-
tes színű, kerek pecsét töredékei és későbbi kézzel írott, magyar nyelvű tar-
talmi összefoglaló (Finkei Jakab leanya Constantia, Kucz György felesege
leanynegyedbe birja Finken valo attya portioját 1353.)

K.: F. IX/6. 64. (68. szám) (kivonatos szöveg).

712. [135]3. nov. 8.

Buda város (civitas) bírájának és esküdtjeinek (K. alapján:) [135]3. nov.
8-án (in oct. fe. OO. SS. a. d. [...]3) kelt nyílt oklevele szerint: a színük előtt
megjelenve Erzsébet asszony (Móric özvegye) és lánya, valamint annak férje:
Elekus fia János fia János elmondták, hogy a budai várban (castrum), a Szt. Já-
nos apostol és ev.-klastrom, valamint Chendel (dict.) János szomszédságában
fekvő házukat ellentmondás nélkül, rokonaik beleegyezésével eladják Wgal-i Pál
mr. volt bánnak, feleségének és fiának: Miklósnak 60 ft-ért.

Tá.: 1. Mária királynő, 1385. febr. 3. után Dl. 103 365. (Batthyány lt. Jelzet
nélküli oklevelek)
2. Mária királynő, 1385. máj. 19. > Bebek Imre országbíró, 1386. máj. 22.
(Inkey József iharosberényi lt. F.1.15.)

K.: HO. III. 233. (180. szám) (Tá. 2. részeként).
R.: Bud. Rég. 15. (1950.) 297. (103. szám); Végh, Buda II. 32–33. (46. szám).
Megj.: 1. Tá. 1. csonka, több helyen hiányos, kelte sem állapítható meg.

2. K. Tá. 2. alapján hozza a szöveget. Ez a példány ma nem lelhető fel
az MNL. OL. gyűjteményében, de feltehetően eredetileg Tá. 1.-et írták
át Tá. 2.-ben.

713. 1353. nov. 11. e.

Warda-i [László fia János mr.] Bihar m. alispánja és a négy szb. emléke-
zetül adja, hogy ítéletüknek [megfelelően] Alap-i [...]-t pecsétjükkel, mint m.-i
embert kiküldték, aki megidézte Ont-i János fia Pétert nov. 5-re (f. III. prox. p.
fe. OO. SS.) a színük elé [hátlap: Peterd-i János fia] Domonkossal szemben, de ő
nem ment el és nem is küldött maga helyett senkit, noha perbeli ellenfele várt rá
és ezért a m. hatósága 3 M. bírságban elmarasztalja. D. [.....] an. fe. B. Martini
conf., a. d. 1353.
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E.: MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény A3. (Df. 244 310.) Csonka, kb. fele hiány-
zik. Hátlapon külzet: Pro Dominico filio Iohannis de Peterd contra (?) Pet-
rum filium Iohannis de Ont iudicialis.

1353. nov. 11. Avignon [: 1363. nov. 11.]

[V. Orbán pápa] tudatja [I.] Lajos királlyal (U), hogy követe, Bredescheid János
„törvénytudor” több kívánságot is elébe terjesztett, melyek közül az egyenes ágon a len-
gyel királyi házból származó Polonia-i Wladislaus, bencés szerzetes részére kért disz-
penzációt megadja. Ugyanakkor nem engedheti principatum Salernitanensem dismemb-
rae in regno Siciliae. D. Avinione, III. Id. Nov., pápasága 1. évében. [1363.]

R.: Áldásy 65. (125. szám) (Innoc. VI. A. E. vol. 244. A. n. 208. alapján).
Megj.: Bredescheid János 1363-ban járt követségben VI. Ince pápánál, így a fenti oklvél

sem kelhetett 1353-ban. (Vö.: Budapesti Szemle 153. (1913.) 33., Anjou-oklt.
XLVII. 219., 315. és 329.)

714. 1353. nov. 11.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Keme
fia Kelemen, Mortun-i plébános, képviselve fr.-e, Boud fiait: Mártont és Ger-
gelyt, valamint Zeme fia Imre és Jakab fia János Wydyph-i nemesek (Veszprém
m.) és elmondták, hogy Wydyph (E2.: Vidyph) nevű birtokukat egymás között
négy egyenlő részre felosztották és az egyik negyedet minden haszonvétellel
együtt soror-uk: Katalin asszony fiának, Lőrinc fia Miklósnak adták örök birtok-
lásra. A kápt. jelen oklevél visszahozatala után privilégium kiállítását ígéri. D. in
fe. B. Martini conf., a. d. 1353.

E. 1.: GYMSML. Soproni Lt. Káldy cs. lt. 5033. (Df. 281 373.) Hártya, hajtás-
vonalainál halvány. Hátlapján természetes színű, kerek rányomott pecsét tö-
redékei.
2.: ÖStA. HHStA. Familienarchiv Erdődy. D10011. (53-2-7) Bal felső sar-
kán hiányos. Hátlapján más középkori kézzel tárgymegjelölés (Littere nobi-
li[um ....], ubi in quattuor p[artes ....]), valamint kerek pecsét töredékei.

R.: Iványi 11/2. 140.
Megj.: Vö. a 808. számú oklevéllel, ami Lőrinc fia Miklós birtoklását nem emlí-

ti.

1353. nov. 11. [: 1325. nov. 11.]

Miklós Gumur-i curialis c. és a négy szb. emlékezetül adja, hogy [1325.] nov.
11-én (in die videlicet B. Martini conf.) Péter (Jakab mr., Dedus-i várnagy serviens-e)
bemutatta a m. hatóságának másik oklevelét, miszerint Benedek fia László mr.-nek a
Bana ~ Ban-i népek nevében 8 és fél M.-t kellett megfizetnie ura, Jakab mr. részére.
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László mr. személyesen fr.-ével: Domonkos mr.-el és másokkal együtt előállva megkér-
dezte, hogy milyen indok v. milyen oklevél alapján kellene neki a Ban-i népekért a
debitum-ot fizetni. Péter semmilyen indokot nem mondott, csak azt, hogy ura – Jakab
mr. – ezt jogosan kéri (dominus suus de hoc haberet rationem). Mivel Jakab mr. nincs
jelen, ezért a m. az ügyet elhalasztja jelen oklevél kiadásának nyolcadára, amikor a vár-
nagy személyesen meg tud jelenni és akkor el kell mondania, hogy miért kéri a
debitum-ot. D. in termino supradicto.

E.: Dl. 4578. (MKA. NRA. 1538/14.). Hártya. Hátlapján külzet (Pro magistro Ladislao
filio Benedicti ad octavam diem contra magistrum Iacobum.) és természetes színű,
kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az MNL. OL. oklevél-gyűjteményében 1353. nov. 11-i dátummal szerepel. Ma-
ga a forrás éves dátumot nem közöl. Annyi bizonyos, hogy Szt. Márton hitvalló ün-
nepe a keresett évben hétfőre (f. II.) esett és Jakabnak hívták akkor a dédesi (Borsod
m.) várnagyot. Ennek a két feltételnek az 1325-ös év maradéktanul eleget tesz, való-
színűsíthetjük tehát, hogy ebben az éveben kelt oklevelünk. Ezt támasztja alá továb-
bá az is, hogy 1325. nov. 11-én a m. egy másik oklevelet is kiadott a dédesi várnagy
és Benedek fia László közötti ügyben (l. Anjou-oklt. IX. 514. szám).

715. 1353. nov. 11. Sáros

Péter Sarus-i c. és a szb.-k emlékezetül adják, hogy Sebes-i Synka fia Pé-
ter mr. nov. 11-re (f. II. prox. p. oct. OO. SS.) megidézte jelenlétük elé Souar-i
Soos ~ Sos (dict.) Péter fiait: Miklóst, Györgyöt, Jánost és Lászlót. A terminu-
son Synka fia Péter személyesen megjelent, Péter fia Miklóst megbízólevéllel
Hasag-i Peteu fia László képviselte, György és László pedig személyesen jelen-
tek meg és Synka fia Péter bemutatta a m. nyílt oklevelét, mely szerint Péter fiai:
Miklós, György, János és László az egyik szb. és Gregoriloka-i Sándor fia Sán-
dor speciális m.-i kiküldött színe előtt Synka fia Péter mr.-nek a sókút (puteus
salis) bevételének fejében az esztergomi káp. oklevele értelemében minden hé-
ten (in omnia septimana) egy M.-t és egy dénárfertót és egy fél cubulus sót kell
adniuk. Péter mr. ezen kívül bemutatta a m. három más oklevelét, melyek szerint
Kokos c. szb. és Sándor m.-i ember azt jelentette, hogy Miklós, György, János és
László előttük három szombaton, vagyis máj. 18-án (sabb. prox. p. fe. Penth.) és
két azt követő szombaton nem a teljes összeget, hanem három garas híjján egy
M.-t fizettek, vagyis minden szombaton 15 garassal adósak maradtak (in quinde-
cim grossis in omni sabbati insoluti remansissent). Péter mr. ezen kívül bemutat-
ta a m. ítéletlevelét arról, hogy Miklóst, Györgyöt, Jánost és Lászlót megidézte
nov. 4-re (ad f. II. prox. p. fe. OO. SS.), de ők nem jelentek meg és nem is küld-
tek maguk helyett senkit. Ezek után Péter mr. elmondta, hogy összesen 23 héten
keresztül nem kapott a sókút jövedelméből és ahogyan a vizsgálati oklevelekben
áll, ezzel nagy kára jeletkezett és igazságot kért. Mivel László (Miklós
procurator-a), György és László kijelentették, hogy ura, illetve fr.-ük távollét-
ében ilyen súlyos ügyben nem felelhetnek, ezért a m. hatósága a vele törvény-
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széket ülő nemesekkel úgy határozott, hogy a sókutat egy szb. és egy m.-i ember
nov. 16-án (sabb. prox. affuturo) Synka fia Péternek fogja iktatni és a sókút jö-
vedelme Péter mr. részére történő megfizetésének 23 héten keresztül való elmu-
lasztása miatt keletkezett kárának Sos (dict.) Péter fiai tartoznak eleget tenni és
jelen oklevél kiadásának 15. napján Synka fia Péter mr.-rel szemben megjelenni
a m. színe előtt és a 27 M. bírságot kétharmadrészben nekik, egyharmadban pe-
dig perbeli ellenfelüknek megfizetni. D. in Sarus, die prenotata, a. d. 1353.

E.: Dl. 57 336. (Soós cs. lt. 137.) Papír. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tárgymegjelölés és öt, természetes színű, rányomott pecsét.

716. 1353. nov. 11. Veszprém

Péter veszprémi alispán, valamint Jutas-i Tyba fia István és Eth-i István a
m. szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, okt. 28-án kelt és nagy-
pecsétjével (maior sigillum) megerősített oklevelének (l. 716. szám) megfelelő-
en, Jakab és János mr.-ek, a m. c.-ei parancsára Veszprém városában (civitas),
nov. 9-én (sabb. prox. an. fe. B. Martini conf.) a m. nemesei összességének (uni-
versitati nobilibus) közgyűlést (congregatio generalis) tartottak és az összegyűl-
tektől a következőket tudták meg: emlékezetük szerint (ad ipsorum recordatio-
nem) a veszprémi kápt. mindig is bírt Zarberen birtokon egy részt. Azonban a
veszprémvölgyi apácákkal és Vrs-i Myke fiaival: Pállal és Jakabbal osztályt tet-
tek, mely után egy részt bírnak Zarberen birtokon, de hogy ez az osztály hogyan
zajlott le, arról nincs tudomásuk. Továbbá megtudták, hogy a m.-ben a Balatim
víz mellett nincs más Zarberen nevű birtok, csak az, melyet a kápt., az apácák és
a nemesek között felosztottak. D. Vesprimii, in fe. B. Martini conf. prehabiti, a.
autem prenotato. [1353.]

E.: Dl. 41 228. (Múz. Ta. Wenzel.) Papír. Hátlapján külzet (Domino regi, pro
capitulo Vesprimyensis contra abbatissam et religiosas dominas de claustro
Beate Virginis super facto cuiusdam possessionis Zarberen vocate inquisito-
ria.), későbbi kézzel írott latin nyelvű tartalami kivonat. Két, természetes
színű zárópecsét töredékei.

Á.: Veszprémi kápt., 1750. márc. 2. Dl. 743. (Kincstári lt.-ból. MKA. Acta
Jesuitica JAURIN 7/37.) (8–10.)

Má.: Ue. szám alatt (19–20. sz.-i).

717. 1353. nov. 12.

Miklós prépost és a Jazov-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je em-
lékezetül adja, hogy előttük Kany-i Endre fia Endre személyesen eltiltotta
Wodaz-i Leukus fia Lászlót és fiait Cordus (dict.) István fiai: Miklós és János
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birtokainak elfoglalásától és megszerzésétől, mivel abban őket közösen megille-
tő birtokrészek vannak. D. 2. die fe. B. Martini conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 39 467. (Petróczy cs. lt. C/11.). Papír. Hátlapján külzet (Pro Endre filio
Endre de Kany contra Ladislaum filium Leukus de Wodaz et filios suos per
modum intraspecificum prohybitoria.), valamint természetes színű, kerek
zárópecsét töredékei. Későbbi kézzel a Lewker szó.

R.: Petróczy 97–98. (9. szám).

718. 1353. nov. 14.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük sze-
mélyesen egyrészről Buthka-i (Zemplén m.) Miklós fia Pál mr. a maga és fr.
uterinus-a: Miklós, valamint fiai: István, János, Péter, András, László és Bene-
dek nevében, terhüket magára vállalva, másrészről Chatar-i Pál fia István fiai:
András és Miklós személyesen, továbbá fr. uterinus-uk: István terhét magukra
vállalva és Pál mr. kijelentette, hogy Pál fia István fiai a birtokaikban közöttük
tett osztály megváltoztatásában – mely miatt a kápt. korábbi oklevelének megfe-
lelően István fiaival szemben vizsgálatot kezdeményezett – mentesek (expedi-
tos) és az István fiaival szemben kiadott vizsgálati és idéző oklevelek érvényte-
lenek. Az osztályban a következő birtokok voltak érintve: Chatar, Kezepfolu,
Wluesfolua, Apathy (Zala m.), Neugrad Mali (Somogy m.), Kemechyche,
Ilsouch (Körös m.). István fiai: András, Miklós és Pál Ilsouch birtok zálogból
kiváltott harmadrészét, Pál mr.-nek, fr.-ének és fiainak átadják. A többi birtok-
ban tett osztályukat, melyet az egri kápt. foglalt írásba, visszavonhatatlannak
jelentik ki. Az osztályt be nem tartó fél a másikkal szemben 30 M., bírói rész
nélküli (preter iudicis portionem) bírságban marasztaltasson el. D. f. V. prox. p.
fe. B. Martini conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 229 (Múz. Ta. Dessewffy.) Hártya. Hátlapján későbbi kézzel írott,
magyar nyelvű tartalmi összefoglaló (Butkai Pál Czatori Andrással nemine-
mű divisionak fel bontasaban mykepen alkuttak megh arrul valo testi-
monalis.) és természetes színű, kerek pecsét töredékei.

Má.: Ua. szám alatt (19–20. sz.-i).
K.: F. IX/6 58–60. (65. szám).

1353. nov. 16. Avignon [: 1363. nov. 11.]

[V. Orbán] pápa kéri Erzsébet, idősebb királynét (U), hogy járjon közbe fia: [I.]
Lajos király és [IV.] Károly [német-]római császár között kötendő béke érdekében. D.
Avinione, XVI. Kal. Dec., pápasága 1. évében. [1363.]

R.: Áldásy 65. (126. szám) (Innoc. VI. A. E. vol. 244. A. n. 353. alapján).
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Megj.: Az I. Lajos király IV. Károly császár ellen 1362-ben készült hadat vezetni, a csá-
szár által kezdeményezett brünni békét pedig 1364-ben kötötték meg, ezért a fenti
okmány semmiképpen sem kelhetett 1353-ban.

719. 1353. nov. 16.

A győri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük egyrész-
ről István mr. notarius teljes és megfelelő megbízással (cum pleno et sufficienti
procuratorio) Vilmos apát és a pannonhalmi Szt. Márton-egyház konv.-je (abbas
et conventus ecclesie Sancti Martini de Sacro Monte Panonie) nevében, másrész-
ről János, Heulgku-i alvárnagy, Benedek fia János, Lukács fia János, Sándor fia
Petheu, László fiai: Miklós és Mihály, Gych-i (Veszprém m.) nemesek és el-
mondták, hogy a felek között a Gych birtokon fekvő azon rész miatt pereskedés
van, mely korábban Gych-i Kornél fia Gergely fiainak: Máténak és Istvánnak
volt a része. Fogott bírák segítségével a következő megegyezésre jutottak: Vil-
mos apát a konv. egyetértésével a vitás birtokrészt visszaadja a nemeseknek és
örököseiknek és minden azzal kapcsolatos oklevelet érvénytelenítenek. Cserébe
a nemesek az apátnak és a konv.-nek adnak a Gych birtokon egy, a tulajdonuk-
ban lévő erdőrészt, melynek a határai: közút, Zahkereztetheteu (locus vlgariter
apellatus) nevű hely, Rapolch útig 25 határjel, az apát és egyháza erdejének ha-
tárai, út mellett sarok határjel (una meta angularis), melytől Ke-re az apát és a
konv. erdőrésze, Ny-ra pedig a nemeseknek maradó erdőrész van. Az erdő
szomszédai (Zerechen-i Lőrinc fia Miklós, Repas-i Gug fiai: János és Leucus és
mások) nem mondtak ellent a határállításnak. Ha a jövőben valaki az apátot és a
konv.-et, illetve a Gych-i nemeseket v. örököseiket az erdőrész, illetve a birtok-
rész birtokában megtámadja, akkor kötelesek egymást szavatolni. Az erdőrész
ügyében egymás ellen kiadott okleveleket érvénytelenítik. Minderről a kápt.
függő és autentikus pecsétjével megerősített, chirographált privilégiumot állít ki.
D. sabb. prox. an. fe. B. Elyzabeth, a. d. 1353. Amikor Bereck a prépost, László
a lector, György a cantor, Imre a custos. A.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 418. és 60 FF (Df. 207 410.) Hártya. Alsó szélén
az ABCD betűk felső fele látható. Hátlapján más középkori kézzel írott
tárgymegjelölés (Privilegium capituli Iauriensis super silve de Gych.), ké-
sőbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat. Függőpecsétre utaló sodrat.
K. szerint pecsétje alul törött, középén Szűz Mária karján a gyermek Jézus-
sal, körirata csonka.

Á.: Pannonhalmi konv., 1747. szept. 22. Dl. 68 093. (Ghyczy cs. lt. 10.)
Má.: Dl. 68 093. (Ghyczy cs. lt. 10.) (18. sz.-i).
K.: P. II. 408–410. (142. szám).
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720. 1353. nov. 16.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H)
és a kunok bírájának, hogy itt átírt, okt. 28-án kelt oklevelének (l. 693. szám)
megfelelően Kupy-i Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Miklós
fr. sacerdos-t, akik viszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: nov.
11-én (f. II., in fe. S. Martini conf.) Somogy m.-ben körbejárva mindenkitől, aki-
től kellett és lehetett, megtudták, hogy Lantretus fia Beke fiai: Kozma, Leontius
[mandatum: Lanteus] és Antimus Veche (dict.) Miklós fiainak: Lászlónak, Já-
nosnak és Renoldusnak, valamint Pata-i Purch (~ hátlap: Porch) (dict.) Lachk (~
hátlap: Lanchk) fia: István mr. fia Lászlónak a Pata birtokon fekvő Orman nevű
szőlejét erőszakkal elfoglalták és most is elfoglalva tartják. Kozma okt. 17-én (f.
V. prox. p. fe. B. Galli conf.) a Pata birtokról közúton haladó jobbágyaikat meg-
támadta, 100 somogyi M. értékű javaikat elrabolta, a Pata-i villicus feleségét
megverette és levetkőztette. D. sabb. prox. p. fe. B. Martini conf. supradicti, an-
no supradicto. [1353.]

E.: Dl. 89 315. (Radvánszky cs. sajókazai lt. KAKAS 16 A.) Papír. Hátlapján
külzet (Domino palatino, pro magistris Ladislao, Iohanne, Renoldo filiis
Nicolai dicti Veche ac Ladislao filio magistri Stephani filii Lanchk dicti
Porch de Pata contra Cosmam, Leontium et Antimum filios Beke filii
Lantreti de iuxta Alma inquisitoria.) és kerek, természetes színű zárópecsét
töredékei.

R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 29. (1998.) 9–10. (238. szám).

721. 1353. nov. 16.

Nagy (Magnus) Pál, Leustachius mr., [somogyi] c. helyettese és a m.
szb.-i jelentik Miklós nádornak (H) és a kunok bírájának, hogy itt átírt, okt.
28-án kelt oklevelének (l. 692. szám) megfelelően kiküldték maguk közül Isep
fia János mr.-t, aki visszatérve azt jelentette, hogy nov. 11-én (f. II. sc. in fe. B.
Martini conf.) Somogy m.-ben körbejárva mindenkitől, akitől kellett és lehetett,
a vizsgálatot titokban és nyíltan lefolytatva megtudta, hogy [hátlap: Iuxta Al-
ma-i] Lantretus fia Beke fiai: Kozma, Leontius és Antimus Veche (dict.) Miklós
fiainak: Lászlónak, Jánosnak és Renoldusnak, valamint Patha-i Porch (dict.)
Lachk fia István mr. fia Lászlónak Pacha birtokon fekvő Orman nevű erdejét
erőszakkal elfoglalták és most is elfoglalva tartják. Beke fia Kozma okt. 17-én
(f. V. prox. p. fe. B. Galli conf.) a panaszosoknak a Patha birtok felől a közúton
haladó jobbágyainak 100 somogyi M. értékű javait (res) elrabolta, a Patha-i
villicus feleségét megverette és levetkőztette. D. sabb. prox. p. fe. B. Martini
conf. supradicti, a. d. supradicto. [1353.]
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E.: Dl. 89 314. (Radványszky cs. sajókazai lt. KAKAS 16/B.). Papír. Hátlapon
külzet (Domino palatino, pro magistris Ladislao, Iohanne et Renoldo filiis
Nicolai dicti Veche ac Ladislao filio magistri Stephani filii Lachk dicti
Porch de Patha contra Cosmam, Leontium et Anthymum filios Beke filii
Lantreti de iuxta Alma inquisitoria.), két természetes színű zárópecsét töre-
dékei és két további zárópecsétre utaló vágások látszanak.

722. 1353. nov. 16. Kálló

Vaya-i János fia László mr. Zabolch-i alispán és a négy szb. jelenti Miklós
nádornak (H) és a kunok bírájának, hogy itt átírt, okt. 24-én kelt oklevelének (l.
701. szám) megfelelően a Kallo faluban tartott közgyűlésükön (congregatio ge-
neralis) a velük törvényszéken ülő nemesek között lefolytatták a vizsgálatot és a
nemesek megerősítették, hogy Kallo [~ hátlap: Kallou]-i Simon fia Péter famu-
lus-aival: Zathmar-i (dict.) Péterrel és Jánossal, Gyula fia Miklóssal, valamint
másokkal okt. 18-án (in fe. B. Luce ew.) a nádor oklevelében foglaltakat elkö-
vette az asszony és [hátlap: Biri-i Tamás fiai:] László és János ellenében. D.
Kallo, sabb. prox. p. fe. B. Martini conf. et a. prenotato. [1353.]

E.: Dl. 51 646. (Kállay cs. lt. 1300/1038.) Papír. Hátlapján külzet (Domino
Nicolao, regni Hungarie palatino, pro nobilibus domina et Ladislao et Io-
hanne filiis Thome de Biri contra Petrum filium Symonis de Kallou inquisi-
toria.), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés, 4 rányomott, ter-
mészetes színű pecsét és egy rányomott pecsétet rögzítő hártyaszalag.

K.: AO. VI. 132–133. (86. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Kállay II. 22. (1124. szám); Piti F., Szabolcs m. 126. (487. szám).

723. 1353. nov. 18.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S.
Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelentek színe előtt Tót (Sclauus) Lőrinc
mr. fiai: Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. és Leukus pohárnokmr. és asztalnok-
mr., lovagok (milites) és bemutattak a következő okleveleket: (1.) a nyitrai kápt.,
1350. jan. 24-én kelt válaszlevelét a Nyitra m.-i Golgouch, Wylak ~ (hátlap:
Wylok), Wdwornuk ~ Oduornuk ~ (hátlap: Vduornuk), Saagh ~ (hátlap: Saag)
és Dyuch birtokok iktatásáról, melyeket az uralkodó adományozott Lőrinc fiai-
nak (l. Anjou-oklt. XXXIV. 66. szám), (2.) az uralkodó 1349. nov. 19-én kelt nyílt
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 869. szám) (3). az uralkodó máj. 17-én kelt ok-
levelét (l. 348. szám) és azt kérték, hogy az uralkodó az okleveleket írja át és
privilégiumában erősítse meg. Az uralkodó a kérésnek eleget téve a bemutatott
okleveleket átírja és megerősíti figyelembe véve a testvérek hűségét és szolgála-
tait, Erzsébet királyné (H) akaratából és a főpapok és bárók tanácsából, mások
jogainak sértetlenül hagyásával. Minderről függő, kettős, autentikus pecsétje
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alatt állíttat ki privilégiumot. D. Miklós zágrábi püspök és királyi alkancellár
keze által, a. d. 1353., XIV. Kal. Dec. uralkodásának 12. évében.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Dénes fr. kalocsai,
Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Miklós
pécsi, Kálmán győri, János veszprémi, Tamás csanádi, Mihály váci, Tamás fr.
szerémi, István fr. nyitrai, Peregrinus fr. boszniai, Balázs fr. knini püspök. Mik-
lós nádor és a kunok bírája, Kont Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Chykou
tárnokmr., Tamás c. országbíró és Turuch-i c., Olivér királynéi udvarbíró, vasvá-
ri és soproni c., András Machow-i, Miklós Zewrinum-i bánok, királynéi tárnok-
mr.-ség üresedésben, Péter fia Tamás királyi ajtónállómr., Leukus pohárnokmr.
és asztalnokmr., Dénes lovászmr., János királynéi asztalnokmr., Simon pozsonyi
c. A.

E.: Dl. 4089. (MKA. NRA. 215/14.) Hártya, hiányzó L iniciálé. Vörös sodraton
függő pecsétje elveszett, sárga sodraton természetes színű nagypecsét töre-
déke. Hátlapon egykorú kézzel tárgymegjelölés (Super possessionibus Gol-
gouch, Wylok, Vduornuk, Saag és Dyuch vocatis ac super ponte in eadem
Golgouch.) és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés. I. Lajos ki-
rály 1364. dec. 28-án kelt megerősítő záradékával.

K.: AO. VI. 133–136. (87. szám).
R.: Doc. Trans. C. X. 239. (228. szám).

724. 1353. nov. 18.

[I.] Lajos király (H, Da, Cr, Ra, Se, Ga, L, Co, Bu, princ. Sal., honoris
mont. S. Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte Tót (Sclauus) Lő-
rinc mr. fiai: Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. és Leukus asztalnokmr. és
pohárnokmr., lovagok (milites) és bemutatták a király saját, 1352. nov. 23-án
kelt, nyílt oklevelét, a Nyitra m.-i Zeuldwar és Wlseu ~ Wlsew ~ Wlsou birtokok
adományozásáról és azt kérték, hogy az uralkodó azt írja át és erősítse meg. Az
uralkodó a bemutatott oklevelet hiba nélkülinek találva, emlékezetébe idézve
Miklós és Leukus hűséges szolgálatait, melyeket folyamatosan teljesítettek és
teljesítenek, a bemutatott oklevelet Erzsébet királyné (H) beleegyezésével, a fő-
papok és bárók tanácsára megerősíti, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Ha
a jövőben [IV.] Károly római és cseh király (rex Romanorum et Bohemie)
Cseho.-ban (in regno Bohemie) azokat a birtokokat, melyeket az apja: János volt
cseh király Lochk fia Istvánnak, egész Sclauonia bánjának adott, majd pedig ő
maga elvett, István bán fiainak visszaadja, v. pénzben megváltja, akkor [I.] Lajos
király Zeuldwar és Wlsou birtokokat, melyeket korábban a cseh (Bohemus)
Wiskonus ~ Wyskonus-nak adományozott és István bán birtokainak elvétele mi-
att tőle elvett, Wiskonus-nak v. István bán fiainak fogja adni. Miklós és Leukus
mr.-nek pedig a két birtokkal egyenértékű birtokokat v. az ország szokásának
megfelelő becsértéküket fogja adni. A Wyskonus részére, a birtokok adományo-
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zásáról kiállított okleveleket érvénytelenítik. Minderről a király kettős, függő,
autentikus pecsétje alatt állíttat ki privilégiumot. D. Miklós zágrábi püspök és a
királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1353., XIV. Kal. Dec., uralkodásának
12. évében. A.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Dénes fr. kalocsai,
Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Miklós
pécsi, Kálmán győri, János veszprémi, Tamás csanádi, Mihály váci, Tamás fr.
szerémi, István fr. nyitrai, Peregrinus fr. boszniai, Balázs fr. knini püspök. Mik-
lós nádor és a kunok bírája, Konth Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Cykow
tárnokmr., Tamás c. országbíró és Turuch-i c., Olivér királynéi udvarbíró, vasvá-
ri és soproni c., András Machow-i, Miklós Zeurinum-i bánok, királynéi
tárnokmr.-ség üresedésben, Péter fia Tamás királyi ajtónállómr., Leukus
asztalnokmr. és pohárnokmr., Dénes lovászmr., János királynéi asztalnokmr.,
Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 4319. (MKA. NRA. 504/49.) Hártya. L iniciálé. Vörös, illetve vörös-zöld
sodraton függő, vászonzsákba varrt két pecsét. Hátlapján egykorú kézzel
írott tárgymegjelölés (Super possessionibus Zeuldwar et Wlse vocatis.) és
későbbi kézzel írott, latin nyelvű összefoglaló. I. Lajos király 1364. dec.
28-án kelt megerősítő záradékával.

K.: AO. VI. 136–138. (88. szám).
R.: Doc. Trans. C. X. 239. (227. szám) (román).

725. 1353. nov. 18. Sáros

Péter mr., Sarus-i c. és a szb.-k emlékezetül adják, hogy Domonkos c.
szb.-t és Gregoriloka-i Sándor fia Sándort korábbi oklevelüknek megfelelően
Synka fia Péter mr.-rel kiküldték, hogy nov. 16-án (sabb. prox. preterito) a Souar
faluban található, Sos (dict.) Péter fiainak: Miklósnak, Györgynek, Jánosnak és
Lászlónak a tulajdonában lévő sókutat (puteus salis) iktassák Synka fia Péter
mr.-nek, és előttük Sos (dict.) Péter fiai adják meg a sókút jövedelmét, amit 23
hete nem fizetnek meg Péter mr.-nek. A kiküldöttek nov. 18-án (f. II. prox. p.
dict. diem sabb.) a m. színe elé visszatérve a következőket jelentették: amikor a
sókutat iktatni akarták, Sos (dic.) Péter fiainak: Miklósnak, Györgynek, János-
nak és Lászlónak officialis-ai, famulus-ai és jobbágyai fegyveresen megjelenve
meg akarták ölni őket és hatalmaskodva eltiltották őket a sókút iktatásától. D. in
Sarus, f. II., videlicet in oct. fe. S. Martini conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 57 337. (Soós cs. lt. 136.) Papír. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tárgymegjelölés és három, természetes színű, rányomott pecsét kis
töredékei.

Megj.: A m. hivatkozott oklevelét l. 715. szám.
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726. 1353. nov. 22. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte Zery-i
Pousa fiai: István mr., Galambuch-i várnagy és Balázs udvari lovagok (aule
nostre milites) és a maguk, valamint fr. uterinus-aik: László és Miklós nevében
azt kérték, hogy az uralkodó írja át az aradi kápt., 1350. nov. 30-án kelt zárt ok-
levelét (l. Anjou-oklt. XXXIV. 742. szám) az örökös nélkül elhunyt Ooth-i Kozma
Fark (aliter Cosmafolua) nevű, Crassou m.-i birtokának bejárásáról és iktatásá-
ról, melyet királyi adományként kaptak. Az uralkodó ennek a kérésnek eleget
téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti mások jogainak sé-
relme nélkül. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. B. Clementis pape, a. d. 1353.

E.: Dl. 91 457. (Festetics cs. lt. KRASSÓ 23.) Hártya. N iniciálé. Hátlapján a
mára lepergett nagypecsét által eredetileg takarva kancelláriai jegyzet (Com-
missio domini regis propria.) és más középkori kézzel írott tárgymegjelölés
(De Cozma falua in comitatu Krasa.)

727. 1353. nov. 23. Avignon

[VI. Ince] pápa idősebb Erzsébet királynénak (senior regine V). A német
lovagrend nagymr.-e és a lovagrend tagjai (magister et fratres hospitalis sancte
Marie Theotonicorum Ierosolimitani) arról panaszodnak, hogy Mazovia herce-
gének népei támadják, zaklatják és megkárosítják alattvalóikat, amíg ők a hitet-
len (infideles) litvánok és ruténok ellen harcolnak. A pápa kéri a királynét, hogy
járjon közben annak érdekében, hogy ezek a támadások megszűnjenek. D.
Avinione, IX. Kal. Dec., pápasága 1. évében. [1353.]

K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 440–441. (353. szám); Mon. Pol. I. 552. (728. szám).
R.: Áldásy 65. (127. szám) (Innoc. A. E. vol. 244. A. n. 211. alapján).

728. 1353. nov. 25.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Krygh-i Gyank fia Ewginus c. és bemutatta a kápt. saját, 1330. márc.
16-én kelt, zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. XIV. 152. szám), annak nyílt formában
való átírását, valamint a feltört oklevél pecsétfővel (caput sigilli) való lezárását
kérte. A kápt. a kérésnek eleget tesz, az oklevelet szóról-szóra átírja jelen okle-
velében, a felnyitott eredetit pedig pecsétfővel lezárja. D. in quind. fe. B. Martini
conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 230. (Múz. Ta. 1896/49.) Hártya. Hátlapján természetes színű, rá-
nyomott pecsét töredékei és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelö-
lés.
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Má.: Ue. szám alatt (20. sz.-i).

729. 1353. nov. 25.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük személyesen Szepes m.-i Krygh-i Gyank fia Ewginus és elmondta, hogy
vejének (gener suus): Roh (dict.) Jakab fia Jánosnak és Olus asszonynak, János
feleségének ajándékozta Krygh birtok negyedrészét, mely részt János és felesége
maguk választhatták ki, a kápt. korábbi oklevelének értelmében, az abban foglalt
okok miatt. János és felesége a birtok Ke-i részét választották, annak minden
tartozékával és haszonvételével együtt, Ewginus beleegyezésével. D. in quind.
fe. B. Martini conf., a. d. 1353.

E.: Dl. 41 231. (Múz. Ta. 1897/49.) Hártya. Hátlapján természetes színű, kerek
rányomott pecsét töredékei.

Má.: Ua. szám alatt (20. sz.-i).

730. 1353. nov. 25.

A veszprémi kápt. 1353. nov. 25-én (in fe. B. Katherine virg. et mart., a.
d. 1353.) kelt, zárt oklevele szerint az abban megnevezett királyi ember és
kápt.-i tanúságtevő Tamás c., országbíró ítéletének megfelelően (secundum adiu-
dicationem) az elhalt Olivér fia Lőrinc Cheglie-n lévő részét, Lőrinc rokonainak
részeitől határokkal elválasztva, minden tartozékával és haszonvételével együtt
iktatták Ilona asszonynak és fiainak: Benedeknek és Miklósnak, ellentmondás
nélkül, örök birtoklásra.

Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. jún. 1. > vasvári kápt., 1390. aug. 12. Dl.
42 458. (Múz. Ta. 1904/59.)

731. 1353. nov. 25. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet korábbi oklevelének megfelelően nov. 18-án (in oct. fe. B.
Martini conf.) Polyan fia Miklós, Eleswa (hátlap: Elesua)-i civis (aki helyett Pé-
ter fia Egyed jelent meg az egri kápt. megbízólevelével) viselt Chytnuk-i László
fia Miklós ellenében (akinek a nevében Lipoldus fia Kochka jelent meg a királyi
kápolnaispán megbízólevelével) az idézőlevélben írt ügyekben a felek megbízot-
tainak akaratából elhalasztja [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum), a koráb-
bi állapot fenntartása mellett (statu sub priori), ha a felek a közbeeső időben nem
tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.
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E.: Dl. 4399. (MKA. NRA. 1537/77). Papír, vízfoltos, nehezen olvasható. Hát-
lapon külzet (Pro Nicolao filio Polyan civi de Elesua contra Nicolaum filium
Ladislai de Chytnuk ad octavas diei Strennarum prorogatoria.) és természe-
tes színű, kerek zárópecsét töredékei.

732. 1353. nov. 25. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy Péter egykori bán fia Miklós mr. a királyi kápolnaispán
idézőlevelének megfelelően megjelent előtte febr. 14-én (3. die f. III. prox. p.
domin. Invocavit) Vörös (Rufus) Mihály mr.-el szemben és elmondta, hogy
Bykche birtokának felét 70 M.-ért zálogba vette Vörös Mihály és ennek a fél
birtoknak a harmadát, a saját részét vissza szeretné váltani az országbíró által
neki adandó időpontban. Vörös Mihály nevében Miklós nádor megbízólevelével
Lampert fia Balázs elmondta, hogy ura: Mihály kész visszaadni a birtokot Mik-
lósnak. Az országbíró úgy döntött, hogy Miklós mr. márc. 31-én (in oct. fe.
Passce d.) a Bykche birtok felén lévő részét a zálogösszeg harmadáért vissza-
válthatja Vörös Mihálytól. A fenti időponton megjelent az országbíró előtt egy-
részről Vörös Mihály mr., másrészről Péter volt bán fia Miklós mr. és előbbi el-
mondta, hogy Péter volt bán fia Miklós mr.-nek Bykche birtok felének harmad-
részét és a tributum-nak a hozzá tartozó részét 23 M.-ért és 1 fertóért (minden
M.-t 4 ft.-al számolva) kellett visszaváltania az országbíró előtt, amiből Miklós
mr. 20 M.-t megfizetett, így a birtok felének harmadrészét és a tributum harma-
dát visszaadta neki. Péter volt bán fia Miklós mr. a maradék 3 M.-t és egy ferto-t
aug. 1-jén (in oct. fe. B. Iacobi ap.) fogja megfizetni az országbíró előtt, azzal a
kikötéssel, hogy ha az összeget pénzben (cum promptis denariis) nem fizeti meg,
akkor annak duplájában marasztaltassék el. A maradék 3 M. és egy ferto megfi-
zetését elhalasztották okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.), majd nov. 18-ra
(ad oct. fe. B. Martini conf.). Ekkor az országbíró előtt megjelentek a felek és
elmondták, hogy a visszaváltás ügyében a következőképpen egyeztek meg: Vö-
rös Mihály visszaadja a 20 M.-t, amit neki Péter bán fia Miklós fizetett ki a bir-
tokrész megváltásaként, amit az országbíró előtt meg is tett. Miklós mr. ezért
visszabocsájtotta Mihálynak Bykche birtok felének harmadát és a tributum har-
madát is, aki azonban azt Péter fia Miklós élete tartamára visszaadta. Ha Miklós
mr.-nek fia születnék, akkor ő, v. fia a birtokot Mihálytól 23 M.-ért és egy
fertóért kiválthatják. Ha nem lesz fia, akkor Miklós mr. nem válthatja ki. Mihály
kijelenti, hogy halála esetén fiai tartoznak Miklóst a birtokban megőrizni.
Bykche birtok felének harmadát és a tributum-ot Miklós mr. tettei miatt (pro suis
factis et maleficiis) a bíróságon v. azon kívül sem vesztheti el. Erről az országbí-
ró nyílt oklevelet bocsájt ki a felek részére. D. Bude, 8. die oct. fe. B. Martini
conf. predict., a. d. 1353.
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E.: Dl. 50 167. (Zerdahelyi cs. lt. 87.) Hártya, N iniciálé. Hátlapján természetes
színű, kerek pecsét töredékei.

733. 1353. nov. 25. Buda

[I.] Lajos király (H) a Gron melletti Szt. Benedek-[monostor] konv.-je
tudtára adja, hogy Lukács a saját és fiai: János, Miklós és István, továbbá
Germoth-i Buken fiai: Miklós és Jakab nevében elmondta neki, hogy a Bors m.-i
Germoth birtokukat be kellene járni. Ezért az uralkodó felkéri a konv.-t, hogy
küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Habay-i Gergely fia Lőrinc v. uo.
való Gergely fia János v. fr.-e: Lőrinc v. Fyus-i Péter fia Tonk királyi ember a
szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben bejárja azt igaz és
régi határai mentén, új határjeleket emel a szükséges helyeken és iktatja Lukács-
nak, fiainak, Buken fiainak: Miklósnak és Jakabnak, azzal a joggal, amivel hoz-
zájuk tartozik, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé
és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, in fe. B. Katherine virg. et mart.,
a. d. 1353.

Á.: a 773. számú oklevélben.
K.: Str. IV. 110. (80. szám); Keglevich K., Garamszentbenedek 86–87. (93.

szám) (átíró oklevélben).

734. 1353. nov. 26. Buda

[I.] Lajos király (H) az aradi kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Zeer-i Powsa fiai: László, Balázs, István és Miklós mr.-ek nevében, hogy Iank-i
Tamás fia Miklós mr. a Krassou m.-i Nezber és Kuke nevű birtokaik határát erő-
szakkal leromboltatta; ahol akart, új határjeleket emelt és így birtokaik egy ré-
szét magának elfoglalta. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében Zombathel-i Péter fia János v. Zeuke fia Petew
v. Kemen fia Miklós királyi ember a fentiekről megtudja az igazságot és erről a
kápt. tegyen jelentést. D. Bude, 2. die fe. B. Katherine virg., a. d. 1353.

Á.: Aradi kápt., 1354. máj. 8. Dl. 91 464. (Festetics cs. lt. KRASSÓ 26.)
Megj.: Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 262. szám.

735. 1353. nov. 26. Micske

Warada-i László fia János mr. bihari alispán és a négy szb. emlékezetül
adja, hogy korábbi ítéletüknek megfelelően Bay-i András m.-i embert elküldték
pecsétjükkel, aki Onth-i János fia Pétert nov. 19-re (in fe. S. Elizabeth) megidéz-
te Peterd-i Domonkossal szemben a jelenlétük elé, de Péter nem ment el és nem
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is küldött maga helyett senkit, noha Domonkos várta őt. D. in villa Mykse, f. III.
prox. p. fe. B. Katherine virg. et mart., a. d. 1353.

E.: MTA. Kvt. Oklevelek A 20. (Df. 244 327.) Papír.

736. 1353. nov. 27. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy megje-
lent előtte Máté fia Myke fia Miklós és bemutatta Miklós szlavón bán korábbi
bánsága alatt használt pecsétjével megerősített, 1346. júl. 6-án kelt oklevelét a
körösi vár jobbágysága alóli felmentéséről (l. Anjou-oklt. XXX. 501. szám) és azt
kérte, hogy a herceg azt írja át és erősítse meg. Mivel a herceg a bemutatott pri-
vilégiumot hiba és gyanú nélkül valónak találta, átírja és jóváhagyja Myke fia
Miklós és fr.-e: Gergely részére szolgálataikért, oly módon, hogy a fentiekkel
megegyezően birtokaikkal együtt kiveszi őket a várjobbágyi állásból és az or-
szág nemesei közé sorozza, örököseikkel és leszármazottaikkal együtt. Erről a
herceg függő, autentikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. Zagra-
bie, György mr., a hercegi aula prothonotarius-a, Orbaz-i c. és várnagy keze ál-
tal, V. Kal. Dec., a. d. Incarn. 1353., hercegségének első évében. [1353.] A.

Á.: 1. Margit szlavón-horvát-dalmát hercegnő, 1355. jan. 20. A.HAZU.
D-IV/36. (Df. 230 407.)
2. I. Lajos király, 1355. febr. 2. Dl. 35 874. (MKA. Collectio Kukuljevicsia-
na.)
3. Á2. > csázmai kápt., 1356. márc. 12. Dl. 35 861. (MKA. NRA. 1540/66.)
4. Á2. > zágrábi kápt., 1372. nov. 11. Dl. 32 990. (MKA. NRA. 135/11.)

K.: Laszowski, Podjeljenje 75–76.; Smič. XII. 212–213. (158. szám) (Df
230 407. alapján); Hercegek 175–176. (46. szám).

R.: Halász É., Szlavón 232. (447. szám).

737. 1353. nov. 27.

A [pécs-]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a
Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák érdekében írott, egy évig érvényes, álta-
lános (idézésekre, vizsgálatokra, eltiltásokra, birtokbejárásokra és más jogi tet-
tekre vonatkozó) nyílt oklevelének megfelelően Doboka-i Pál királyi emberrel
kiküldték tanúságtevőjüket: Jakab fr.-t, akik visszatérve azt jelentették, hogy
nov. 22-én (f. VI. sc. in fe B. Cecilie virg. et mart.) kiszálltak Benchench birtok-
ra, azt a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben minden tar-
tozékával és haszonvételével együtt az apácák részére visszavették. A birtokot
jogtalanul elfoglaló Barnabás fia Demetert a birtokon személyesen fellelve a ki-
rályi ember megidézte a király jelenléte elé a Nyulak szigeti apácákkal szemben
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[1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum), hogy tettének okát adja. D. f. IV.
prox. p. fe. B. Katherine virg. et mart., a. d. 1353.

E.: Dl. 4400. (MKA., Acta eccl. ordinum et monialium. POSON 43/11.) Papír.
Hátlapján külzet (Domino regi, pro religiosis dominabus sanctimonialibus
de Insula Leporum contra Demetrium filium Barnabe de Benchench ad octa-
vas diei Strennarum citatoria.), bal oldalon, írásirányra merőlegesen más
középkori kézzel írott tárgymegjelölés (Evocatoria de Benchench.), valamint
természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 138. (89. szám).
R.: Doc. Trans. C. X. 239. (229. szám); Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 152.

(232. szám).

738. 1353. nov. 27. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően megjelent
előtte máj. 1-jén (in oct. fe. S. Georgii mart.) Kelemen fia János a győri kápt.
megbízólevelével képviselve Hedrichvara ~ Hedrichwara ~ Hedricvar-i Miklós
fia Miklós mr.-t és Hedricus fia Miklós mr.-t és bemutatta a győri kápt. király-
nak címzett oklevelét. E szerint Miklós fia Miklós és Hedricus fia Miklós mr.-ek
Iwanka fia János királyi emberrel és János mr. scolasticus-sal, a győri kápt. tanú-
ságtevőjével 1352. júl. 17-én és 18-án (III. et IV. f. prox. p. fe. S. Margarete
virg. et mart., in a. d. 1352.] Tapazenthmyklous ~ Tapazenthmyklos birtokot az
összehívott szomszédok és határosok jelenlétében régi határai mentén bejárni és
más birtokoktól elválasztani akarták, akkor Heche-i Lampert fia Imre a maga,
fr.-ei és rokonai nevében ellentmondott egy földrész iktatásának Heche birtok
felől. Lampert fia Imre személyesen előállva azt válaszolta, hogy azért mondott
ellent, mert Miklós fia Miklós és Hedricus fia Miklós mr.-ek Heche birtokból
egy nyolc határjellel körülfogott nagy részt a saját Tapazenthmyklous birtokuk-
hoz akartak csatolni, ha a két Miklós szabályosan járt volna el, nem akart volna
ellentmondani. Az országbíró ezért oklevelével felkérte a győri kápt.-t hogy
küldje ki tanúságtevőit a felek részére, akiknek a jelenlétében Chytuan-i Egyed
fia Miklós v. Zegy-i Demeter fia János v. uo. való Leusták fia László v. Gemch-i
Jakab fia Lukács (a két Miklós mr. részére küldött), illetve Albreht fia Petenye ~
Pethenye ~ Petenie v. Ewrbun-i Pethe v. Aleph-i János (Imre részére küldött)
királyi emberek júl. 1-jén (ad oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) az összehívott hatá-
rosok és szomszédok, illetve a felek v. procurator-aik jelenlétében kiszállnak
Tapazenthmyklous birtokra és a győri kápt. oklevelének bemutatása után a felek
mutatása alapján bejárják azt. Ha a felek a birtok határaiban meg tudnak egyez-
ni, akkor a részeket elválasztják és iktatják részükre örök birtoklásra. Amennyi-
ben nem tudnak megegyezni, akkor a vitatott részt királyi mértékkel megmérve,
v. szemmel megbecsülve más fogott bírákkal együtt becsüljék fel az ország szo-
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kásának megfelelően és minderről a kápt.-nak aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Iacobi
ap.) jelentést kellett tennie az országbírónak. A terminuson megjelent az ország-
bíró színe előtt egyrészről János fia Albert a győri kápt. megbízólevelével képvi-
selve Miklós fia Miklós és Hedricus fia Miklós mr.-eket; másrészről Lampert fia
Imre személyesen és bemutatták a győri kápt. oklevelét. E szerint: a kápt. Zopi-i
Leusták fia László (a két Miklós mr. részére küldött) és Bum-i Albreht fia
Petenie (Heche-i Lampert fia Imre részére küldött) királyi emberekkel kiküldte
tanúságtevőit: Balázs kanonokot (a két Miklós mr. részére), illetve Pál clericus-t
(Lampert fia Imre részére), akik a kápt.-ba visszatérve azt jelentették, hogy aug.
1-jén az összehívott szomszédok és határosok, valamint a felek jelenlétében
Tapazenthmyklos birtokot a győri kápt. eredetiben bemutatott korábbi határjáró
oklevele alapján be akarták járni, de a felek a birtok határaiban nem tudtak meg-
egyezni. A vitatott rész határai: Segh hegy csúcsán Miklós fia Miklós mr. muta-
tása szerint két földjel, Imre pedig azt mondta, hogy az egyik az övé, a másik a
Iaurinum-i királyi polgároké (cives regales de Iaurino), Miklós mr. pedig
Tapazenthmyklous birtok határaként jelölte meg. Határjel, amiről Imre és Mik-
lós is az állította, hogy az övé. Három határjel, az egyiket Miklós mr. a sajátjá-
nak vallotta. Imre ezzel szemben azt állította, hogy az egyik az övé, a másik a
győri vár jobbágyaié, a harmadik a győri egyházé. Két földjel, Imre azt állította,
hogy az egyik az övé, a másik a győri egyházé, míg Miklós szerint közülük az új
az övé. Két újabb határjelnél hasonló módon összekülönböztek. Két másik határ-
jel, ahol Miklós mr. és Imre is azt állították ugyanarról, hogy az övék. Három
földjel, Miklós mr. azt állította, hogy az egyik az övé, míg Imre azt mondta,
hogy az egyik az övé, a másik Mindzenti-i Pál fia Mihály, pannonhalmi (S.
Mons Pannonie) apáté, a harmadik pedig a győri egyházé és a saját és az egyház
Heche nevű birtokait választja el. A Iaurinum-ról Buda-ra menő útnál három
földjel, melyek közül az egyikről Miklós mr. azt állította, hogy az övé, a másik
Szt. Márton-i apáté; Imre pedig azt, hogy az É-i az övé, a Ke-i a pannonhalmi
apáté, a harmadik pedig Miklós mr.-é. Újabb három határjel, Imre azt mondta,
hogy azokból egy az övé, Miklós mr. pedig azt állította, hogy ősei emelték azo-
kat. Két földjel, melyekről Miklós mr. azt mondta, hogy régen állították őket,
Imre pedig azt, hogy a nagy út felé eső az övé. Két másik határjel, ahol ismét
nem tudtak megegyezni. A vitatott földrészt a kiküldöttek más fogott bírákkal
együtt 10 M.-ra értékelték. Az oklevél bemutatása után az országbíró kérésére
János fia Albert Hedrichvara-i Hedricus fia Miklós és Miklós fia Miklós mr.-ek
nevében azt válaszolta, hogy Tapazenthmyklos birtok öröklés címén tartozik
hozzájuk, míg Lampert fia Imre ugyanezt válaszolta Heche birtokkal kapcsolat-
ban. Az országbíró Hedrichvar-i Miklós fia Miklós részére akart a vitatott föld-
rész hovatartozása felől eskütételt ítélni, de Miklós procurator-a ennek lehetősé-
gét átengedte Imrének, aki maga is le akarta tenni az esküt arról, hogy a vitatott
földrész az ő Heche nevű birtokához tartozik. Ezért az országbíró a vele törvény-
széket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy Imre 10-ed magával, ne-
mes eskütársaival okt. 7-én (2. die oct. fe. B. Michaelis arch.) Chytuan-i Egyed
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fia Miklós v. Demeter fia János v. Leusták fia László v. Gernch-i Jakab fia Luk-
ács (a két Miklós mr. részére küldött), illetve Albrecht fia Pethenye v. Bum-i
Tamás fia János v. Eurkyn-i Gergely (Lampert fia Imre részére küldött) királyi
emberek és a győri kápt. tanúságtevői, továbbá az összehívott szomszédok és
határosok jelenlétében övüket megoldva, meztelen lábbal és földet a fejük felé
tartva (resolutis cingulis discaciatis pedibus terram super capita eorum levando)
arra nézve leteszi az esküt, hogy a 10 M.-ra értékelt vitatott földrész az ő Heche
nevű birtokához, nem pedig a két Miklós mr. Tapazenthmyklous nevű birtoká-
hoz tartozik. Ha az esküt leteszi, akkor a királyi emberek és a kápt. tanúságtevői
a vitatott földrészt iktatják neki a győri kápt. korábbi oklevelében olvasható ha-
tárok mellett. Ha nem tudja v. akarja azt letenni, akkor a birtokot a két Miklós
mr. Tapazenthmyklos birtokához iktatják és minderről a feleknek a kápt. okleve-
lét el kellett vinniük az országbírónak nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.). Ekkor
megjelent az országbíró előtt Heche-i Lampert fia Imre és bemutatta a győri
kápt. oklevelét, mely szerint a kápt. Zopi-i Leusták fia László (a két Miklós mr.
részére küldött), illetve Bum-i Albreht fia Petenye (Imre részére küldött) királyi
emberekkel kiküldte tanúságtevőit: Balázs mr. decan-t (a két Miklós mr. részére)
és Deuecher-i Miklóst (Imre részére), akik a kápt.-ba visszatérve azt jelentették,
hogy okt. 7.-én az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében kiszálltak a
vitatott földrészre, ahol Imre 10-ed magával, nemes eskütársaival (Alap-i Ger-
gely, Nema-i Miklós fia János, Kemny fia Mihály, Tamás fia János, Demeter,
János fia Máté, Beun-i nemesek; Fyncha fia János, Zunyzlo fia Damianus,
Alap-i János fia Lőrinc) az országbíró oklevelében leírt módon letették az esküt
arra nézve, hogy a vitatott földrész mindig a Heche nevű birtokhoz tartozott.
Ezért azt a királyi emberek a kápt. tanúságtevőivel a győri kápt. korábbi okleve-
lében foglalt hj., valamint Imre mutatása alapján bejárták, a szükséges helyeken
a régiek mellett új határjeleket emeltek és Imre Heche nevű birtokához csatolták.
A fentiek miatt az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel a
vitatott földrészt Imrének és örököseinek hagyta örök birtoklásra, mások jogai-
nak sérelme nélkül, a két Miklós mr.-re pedig ezzel kapcsolatban örökös hallga-
tást parancsolt. Minderről az országbíró függő, autentikus pecsétjével megerősí-
tett privilégiumot ad ki. D. Bude, 20. die oct. fe. OO. SS. predict., a. d. 1353.

E.: Dl. 98 344. (Esterházy cs. gesztesi lt. 3/41.) Hártya, N iniciálé. Hajtásvona-
laknál foltos, nehezen olvasható. Zöld sodraton függő, természetes színű, ke-
rek pecsét töredéke.

Má.: 1. Ue. szám alatt (18. sz.-i).
2. Ue. szám alatt (19. sz.-i).

739. 1353. nov. 27. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Viola ~ Vyola, a Vezprimium-i Boldog-
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ságos Szűz-konv. apátnője és Judith soror a maguk és konv.-jük nevében korábbi
perhalasztó oklevelének megfelelően nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) a
veszprémi kápt.-nal szemben és bemutatták a fehérvári kápt. 1352-ben kelt (a. d.
1352.), királynak címezett válaszlevelét. E szerint: a Vezprimium-i Boldogságos
Szűz-konv. apácáinak nevében jelentették a királynak, hogy a Palaznuk birtokon
(Zala m.) lévő nyolc curia-jukat, melyeket a veszprémi kápt. jogtalanul foglalt
el, vissza szeretnék kapni. A király felkérte a fehérvári kápt.-t, hogy küldje ki
tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Bala-i Herruh fia Miklós v. uo. való Bakou
v. Saar-i Lepoldus v. uo. való Ivan fia Miklós királyi ember kiszáll a nyolc ses-
siora, visszaveszi és iktatja az apácáknak azzal a joggal, amivel hozzájuk tarto-
zik, az esetleges ellentmondókat megidézi a király jelenléte elé és erről a király-
nak kellett jelentést tenniük. A kápt. a jelentése szerint Saar-i Iwan fia Miklós
királyi emberrel kiküldte Cheel (dict.) János karbeli presbitert, akik visszatérve
azt jelentették, hogy a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétük-
ben [1352.] okt. 20-án (domin. die prox. an. fe. B. Demetrii mart.) kiszálltak
Palaznuk birtokra, azt bejárták (hj.: egy curia mellett kezdődik É-on, két curiát a
faluban a kápt. jobbágyainak utcájában (in eadem linea et ordine) a kápt.-nak
hagyva; Ke-re az utca végéig, az utca végén a Palaznuk-i Szt. András apos-
tol-egyházhoz tartozó telket az egyháznak hagyva; Dé-re az utca mindkét oldalát
az apácáknak hagyták egy curia kivételével, melyet a Beel-i apáténak mondtak
és neki is iktatták; Ny felé a birtok két utcáját végig az apácáknak hagytak két
curia kivételével, melyek a veszprémi kápt.-é) visszavették és az apácáknak ik-
tatni akarták, amikor a veszprémi kápt. nevében a villicus az iktatás ellen tilta-
kozott, a tiltakozás miatt akkor és ott a kápt.-t megidézték [1352.] dec. 7-re (ad
oct. fe. B. Andree ap.) a király jelenléte elé. Az apátnő bemutatott két privilégi-
umot (1.) Kálmán király átírásában (l. Reg. Arp. 42. szám) [I.] István király (H)
privilégiumát (2.) [I.] Károly király [1330. ápr. 30-án kelt] privilégiumát (l. An-
jou-oklt. XIV. 230.), melyben átírta Lodomér esztergomi érsek oklevelét, mely-
ben átírta Kálmán király fenti oklevelét. Ezekből kiderült, hogy [I.] István király
8 maniso-t adományozott a Vesprimium-i Boldogságos Szűz-kolostornak. Erre
Miklós mr. somogyi főesp. és veszprémi kanonok a veszprémi kápt. megbízóle-
velével megkérdezte, hogy az apácák mikor vesztették el a mansio-kat, Vyola
apátnő pedig azt válaszolta, hogy a hűtlen bárók harcai idején (tempore guerre
baronum infidelium), de erről semmilyen oklevelet nem tudnak bemutatni, csak
szóban erősítgették ezeket. A veszprémi kápt. procurator-a kijelentette, hogy a
kápt. Palaznuk-ot békében bírta emberemlékezet óta és bemutatta [I.] Károly
király két oklevelét. Az országbíró az oklevelek bemutatása és az előterjesztések
meghallgatása után a 8 mansio ügyében igazságot akart tenni, amikor a királyné
parancsára Jakab mr., a királynéi curia notariusa azt elhalasztatta [1354.] máj.
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), amikor a felek tartoznak ismét bemutatni
privilégiumaikat, hogy az országbíró ítéletet tudjon hozni. D. Bude, 10. die
termini prenotati, a. d. 1353.
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E.: Veszprémi Érseki és Főkápt.-i Lt., Veszprémi Székeskápt. mlt. Oklevelek.
Palaznak 31. (Df. 200 924.) Papír, hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyel-
vű tartalmi összefoglaló.

R.: Veszp. Reg. 183. (457. szám).

740. 1353. nov. 28.

Miklós zágrábi püspök és a királyi aula alkancellárja emlékezetül adja,
hogy megjelent előtte személyesen Balázs, az Iwangh-i Szt. Szűz-egyház plébá-
nosa az Iwangh-i apátnő és apácák nevében és bemutatta László zágrábi püspök,
1327. aug. 7-én kelt privilégiumát (l. Anjou-oklt. XI. 390. szám), melyben átírta
János és István zágrábi püspökök három privilégiumát és azt kérte, hogy a be-
mutatott oklevelet a püspök írja át és erősítse meg. A püspök a kérésnek eleget
téve, László volt zágrábi püspök oklevelét hiba nélkül valónak találva, átírja és
megerősíti, mivel az apácákat meg akarja őrizni szabadságaikban. Erről a püs-
pök függő [és autentikus] pecsétjével megerősített privilégium állíttat ki. D. Já-
nos mr., egri lector, a zágrábi püspök alkancellárjának keze által, a. d. 1353., IV.
Kal. Dec.

Á.: István zágrábi püspök, 1365. okt. 17. NAZ. FUN 5. (Df. 252 453.)

741. 1353. nov. 28.

Miklós prépost és a Jazov-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je em-
lékezetül adja, hogy megjelent előttük a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-já-
nak képviseletében György, a kápt. succentor-a és tiltakozott a következők ellen:
tudomásukra jutott, hogy egyházuk prépostja, Miklós mr. egyházuk Lechen bir-
tokának határai között fekvő, a birtokfoglalók által (per occupatores) Elyasfolua-
nak nevezett és tőlük nemrégiben jogszerűen visszaszerzett birtokot a királyi
emberrel a konv. tanúságtevőjének jelenlétében, az elmúlt napokban (diebus
proxime preteritis) magának iktattatta, noha Elyasfolua és Lechen a préposttal
közös. Nehogy a birtoknak csak a prépost részére való iktatása a kápt.-nak kárt
okozzon, ezért György a kápt. nevében a prépostot eltiltja a birtokban lévő joga-
ik elfoglalásától, a birtok hasznainak megtartásától és magának való iktatásától.
D. f. V. prox. an. fe. B. Andree ap., a. d. 1353.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Szepesi kápt. lt. Szepesi kápt. mlt. I. rész 6/2/12. (Df.
272 395.) Papír. Hátlapon külzet: Pro honorabili capitulo ecclesie Sancti
Martini de Scepus contra honorabilem virum, Nicolaum prepositum ecclesie
predicte per modum intraspecificum protestatoria et prohibitoria. Kerek
zárópecsét töredékei.

Má.: 1. Ue. szám alatt. (18. sz.-i).
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2. ŠA. v Levoči (Lőcse). Szepesi prépostság lt., Mohács előtti oklevelek
485 és 3/10/135. (Df. 264 626.) (18. sz.-i.)

742. 1353. nov. 29.

Az erdélyi egyház kápt.-ja az előttük megjelent Bethlen-i Jakab fia Dénes
(nobilis vir) kérésére pecsétjükkel megerősített oklevelükben átírják [IV.] László
király (H) 1283. jún. 23-án kelt, nyílt oklevelét (l. Reg. Arp. 3227. szám). D. in
vig. fe. B. Andree ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 1146. (MKA. NRA. 1684/1.) Hártya. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi kivonat és rányomott pecsétet rögzítő szalag, valamint a pe-
csét körvonala.

R.: Erdélyi Okm. III. 271. (736. szám).

743. 1353. nov. 29.

Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti István alvajdának, hogy itt átírt, nov.
6-án kelt oklevelének (l. 710. szám) megfelelően András fia Miklós alvajdai em-
berrel kiküldték tanúságtevőjüket, Benedeket, a Deesacna-i egyház rector-át,
akik visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: nov. 18-án és a többi
szükséges napon (f. II. et aliis diebus sequentibus an. fe. B. Elyzabeth) Doboka
és Zonuk m.-kben körbejárva, a nemesektől, közrendűektől, a szomszédoktól és
határosoktól, a szb.-któl és papoktól (sacerdotes clerici), továbbá minden rendű
és rangú embertől megtudták, hogy Wyd (~ külzet: Vyd) fia Jakab Chycho-i
várnagy a várhoz tartozó oláhjait (Olachi) és kenézeit (kenezyi) – Mihály fia Pé-
tert, Jula-t, Benrer (?) fia Iwan-t, Wayk-ot, Frath-ot, Hosszú (Longus) Iwan-t –
és más közrendűeket (communi) Dénes fia Tamás mr. Kuzarwar és Kerew birto-
kára hatalmaskodva átküldte, azokat elpusztították, 50 marhát (pecoria), 200
egyéb kisebb állatot (sertés, juh) elragadtak, sok férfit és nőt életveszélyes sebbel
megsebesítettek, ruháikat elrabolták és Tamás mr. Domonkos fia Péter nevű
jobbágyát meggyilkolták, Gergely jobbágyot Chytho várába hurcolták és még
mindig fogságban tartják. D. in vig. B. Andree ap., a. prenotato. [1353.]

E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt., Oklevelek 50. (Df. 260 629.) Zárópecsétet
rögzítő szalag látszik. Hátlapon Bánffy I. szerint külzet (Nobili viro et
honesto, Stephano vicewayuode Transsilvano, pro magistro Thoma filio
Dyonisii de Regun contra Iacobum filium Vyd castellanum de Chycho inqui-
sitoria). (Az MNL. OL. gyűjteményéből a hátlap felvétele hiányzik.)

K.: Bánffy I. 196–197. (159. szám); Revista Istorica 18 (1932.) 244–245.; Doc.
Trans. C X 239–241. (230. szám) (román ford. is).

R.: Doc. Val. 129. (91. szám) (francia); Erdélyi Okm. III. 271. (735. szám).
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744. 1353. nov. 29. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a fe-
hérvári kápt.-nak. Amikor Erzsébet királyné szept. 19-én (f. V. prox. an. fe. B.
Mathei ap. et ew.) [Á. alapján:] Wesprimium-ban volt, egyrészről a veszprémi
kápt., másrészről a veszprémvölgyi (Vallis Vesprimiensis) Boldogságos Szűz-
konv. apácái Zarberen birtok ügyében panaszukkal megkeresték, de ő a bárók
távolléte miatt nem akart az ügyben döntést hozni, ezért úgy rendelkezett, hogy a
felek nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) az országbíró és az ország bárói elé
járuljanak. Ekkor megjelent az országbíró előtt egyrészről Vyola veszprémvöl-
gyi apátnő a veszprémvölgyi konv. nevében annak megbízólevelével, másrészről
Miklós és Mihály mr. főesp.-ek a veszprémi kápt. nevében annak megbízóleve-
lével és Vyola apátnő bemutatta Kálmán király (H) 1109-ben kelt privilégiumát,
melyben megerősített [I.] István király (H) privilégiumát (l. Reg. Arp. 42. szám).
E szerint az apácáknak Zarberen faluban 54 mansiója és ugyanannyi szőleje van
és minden mansio 60 köböl (cubulus) bort szolgáltat a monostornak, a falu földje
közös és Konyhaerdőn (Silva Quoquine) kívül is van erdeje. Ezzel szemben
Miklós és Mihály főesp.-ek bemutatták [I.] László (l. Reg. Arp. 21. szám) és [II.]
András királyok (H) (l. Reg. Arp. 386. szám) veszprémi kápt. részére szóló ado-
mányleveleit. [I.] László király oklevelében azonban nem Zarberen, hanem
Beren birtokon lévő, három aratrum nagyságú földet, két szőlőt, erdőt és a
Balatun-on halászóhelyet említettek. [II.] András oklevelében pedig két mansiót
szőlőkkel, kaszálókkal, erdőkkel és más, azokhoz tartozó haszonvételekkel. A
provincia-ban több Beren, de csak egy Zarberen birtok található, ezért az or-
szágbíró a bárókkal a vitatott 54 mansiót (mindegyikhez 50 iugerum-nyi földet
rendelve, ahogyan az azon a vidéken szokás), a négy szőlőt és az erdőt a
Zarberen birtokon a veszprémvölgyi apácáknak hagyja Kálmán király oklevele
alapján. Az apácákat a birtokba be kell vezetni, ezért felkéri a fehérvári kápt.-t,
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében a királyi curia-ból küldött
speciális királyi emberek (Kezi-i Lőrinc fia László mr., Kolus fr.-e: Lack és Ja-
kab, a királyi curia notarius-a) kiszállnak Zarberen birtokra, a szomszédok és
határosok összehívása után és jelenlétében az apácák részét elválasztják a többi
birtoktól és iktatják nekik azzal a joggal, amivel Kálmán király oklevele értel-
mében hozzájuk tartozik, mások jogainak sérelme nélkül. Azokat, akik ott úgy
gondolják, hogy joguk van a birtokban, intsék arra, hogy bírói úton keressék iga-
zukat. Minderről az országbíró [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.)
jelentést kér. D. Bude, 12. die oct. fe. B. Martini conf. predict., a. d. 1353.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt.-i Lt., Veszprémi Székeskápt. mlt. Oklevelek.
Sárberén 9. (Df. 200 925.) Papír, csonka. Több helyen olvashatatlan, hiá-
nyos. A hiányzó részek Á. alapján pótolva.

Á.: Fehérvári kápt., 1354. ápr. 28. Veszprémi Érseki és Főkápt.-i Lt., Veszprémi
Székeskápt. mlt. Oklevelek. Sárberén 10. (Df. 200 927.)
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R.: Veszp. Reg. 183–184. (458. szám).
Megj.: Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 237. szám.

745. 1353. nov. 29. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája (H) és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy amikor nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) törvény-
széket ült Péter, Beel-i apát nevében, a királyi kápolnaispán megbízólevelével
megjelent előtte Vazul-i Gergely fia István és tiltakozva elmondta, hogy a Bala-
tinum folyó (iuxta fluvium Balatini) mellett fekvő Palaznuk birtok ügyében a
veszprémi kápt. és a veszprémvölgyi apácák (religiose domine sanctimoniales
claustri B. virg. de Valle Vesprimiensi) között az országbíró színe előtt zajló pe-
reskedés van, azonban a birtok a Beel-i egyházat, következésképpen Péter apátot
illeti és erről bizonyítékokkal is rendelkeznek. Ezért az országbíró előtt eltiltja az
apácákat a birtok bármilyen módon való megszerzésétől és maguknak abba való
bevezettetésétől, a kápt.-t pedig annak elidegenítésétől. A tiltakozásról az or-
szágbíró Gergely fia István kérésére a Beel-i apát részére oklevelet állíttat ki. D.
Bude, 12 die oct. fe. B. Martini conf. predict., a. d. 1353.

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 419. és 55K. (Df. 207 411.)
Megj.: Hátlapja hiányzik az MNL. OL. gyűjteményéből.

746. 1353. nov. 29. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy megjelent előtte korábbi perhalasztó oklevelének megfe-
lelően nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) Zala-i Egyed a nyitrai kápt. meg-
bízólevelével Márk fia Fodur (dict.) János nevében és Benedek fiaival: Wolkan-
nal, Istvánnal és Peteu-vel szemben bemutatta a nyitrai kápt. határjáró-, birtok-
baiktató- és idézőlevelét, mely szerint: amikor Fodur (dict.) János a királyi em-
berrel és a nyitrai kápt. tanúságtevőjével [1352.] jan. 23-án (f. II. prox. p. fe. BB.
Fabiani et Sebastiani mart., in a. prox. elapso) a királyi adományba kapott, a
Nitra folyó mellett fekvő Leleuch birtokát (Nyitra m.) az összehívott szomszé-
dok és határosok jelenlétében be akarta járni és a szükséges helyeken új határje-
leket emelni, a másik Leleuch-i Benedek fiai: Wolkan, István és Peteu a saját
birtokuk felől egy részen ellentmondtak. Ez után Wlkan személyesen és a Gron
melletti Szt. Benedek-konv. megbízólevelével fr.-ei: István és Peteu nevében azt
válaszolta, hogy a vitatott földdarab az ő öröklött Leleuch birtokuk határai kö-
zött fekszik és azért tiltakoztak, mert Fodur (dict.) János a hj. során azt el akarta
foglalni és saját birtokához csatolni. A két birtok elhatárolásához szükség volt a
királyi emberek és a nyitrai kápt. tanúságtevőinek kiküldésére, ezért az országbí-
ró oklevelével felkérte a nyitrai kápt.-t, hogy küldje ki a két fél részére két tanú-
ságtevőjét, akiknek a jelenlétében Divik-i Heem fia Peteu v. uo. való János fia
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Miklós v. Neostus fia Zomot (Fodur (dict). János részére küldött), illetve Hara-
bur-i Beke fia Pál v. Nittrazeggh-i Heem ~ Heym fia Benedek v. Tiburcius fia
Tamás (Benedek fiai részére küldött) királyi emberek [1352.] febr. 29-én (in 8.
diei Cinerum prox. venturis) a szomszédok és határosok összehívása után ki-
szállnak Fodur (dict.) János Leleuch birtokára és a felek v. procurator-aik jelen-
létében azt bejárják és elválasztják Benedek fiainak hasonló nevű birtokától a
szükséges helyeken új határjeleket emelve és iktatják Fodur (dict.) Jánosnak, ha
a felek a hj.-ban meg tudnak egyezni. Ha nem tudnak megegyezni, akkor a vita-
tott birtokot királyi mértékkel megmérve v. szemmel felbecsülve más fogott bí-
rákkal együtt becsüljék meg az ország szokásának megfelelően és tudják meg,
hogy vajon a vitatott rész melyikük birtokához tartozik. A nyitrai kápt.-nak
minderről a királynak jelentést kellett tennie [....]-re (ad diem [....]). Ekkor meg-
jelent az országbíró előtt egyrészről Zala-i (dict.) Egyed a nyitrai kápt. megbízó-
levelével Fodur (dict.) János nevében, másrészről Benedek fia Peteu a maga és a
Gron melletti Szt. Benedek-konv. megbízólevelével képviselt fr.-ei: Wolkan és
István nevében és bemutatták a nyitrai kápt. oklevelét, mely szerint: a nyitrai
kápt. az országbíró oklevelének megfelelően Nittrazegh-i Heym fia Peteu királyi
emberrel kiküldte tanúságtevőjét, Balázs mr. kanonokot, akik a kápt.-ba vissza-
térve egybehangzóan azt jelentették, hogy [1352.] febr. 29-én (in 8. diei Cine-
rum) az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében kiszálltak Nagy-Le-
leuch birtokra, azt bejárták és elválasztották Benedek fiainak hasonló nevű bir-
tokától és iktatták Fodor Jánosnak ellentmondás nélkül. Hj.: Rakattyabokor
(dict.) bozótosnál az Alló-To-nak nevezett tó mellett van az első határjel, ami
Ny-ról János fia Miklós és Ionka fiainak Divék birtokát, É-ról Lelech, majd Ist-
ván fiai: György, Mykis és Benedek birtokát, Dé-ről pedig Nagy-Leleuch birto-
kot választja el. Tölgyfa, két földjel, Teülgyfa nevű fa, két határjel, a Nagy
Leleuch-ról Leleuch-ra vezető nagy út két határjel felett, szőlőültetvény, két
földjel egy árok mellett, Nittra folyó. Az árok menti határjelektől É-ra Fel-
ső-Leleuch (Leleuch Superior) birtoka van, Dé-re pedig Nagy-Leleuch. Benedek
fiai: Wolkan, Peteu és István határjelei, teülgyfa fa, berch hegyen teülgyfa fa
alatt két határjel, nagy úton két határjel, egy iugerumnyi távolságot halad a határ
az úton, Kényespotoka folyó és egy másik folyó összefolyásánál két határjel, a
folyó forrása, berch hegyen két határjel. A határ Ny-ról választja el Fodor (dict.)
István Nagy Leleuch birtokát. Innen a Nagy Leleuch és a Zobor-i apát Suchchan
birtoka közötti, régi határjelekkel jelzett határa, berch hegy, két határjel, nagy
úton álló körtefa alatt két földjel, Alló-tó nevű tó. Mivel az iktatásnak sem Be-
nedek fiai, sem senki más nem mondott ellent, ezért az országbíró Nagy-Leleuch
birtokában megerősíti Fodur (dict.) Jánost és örököseit a nyitrai kápt. oklevelé-
ben foglalt határokkal, a királyi adománynak megfelelően, mások jogainak sé-
relme nélkül. Minderről az országbíró függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki
oklevelet. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1353.
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Á.: Turóci konv., 1748. jan. 31. Kapitulsky Archív v Nitre (Nyitra). Középkori
oklevelek 9/2. (Df. 273 430.)

Megj.: 21–51. fotók.

747. 1353. nov. 30. Buda

Cyko [oklevél más részéből: tárnokmr.] Budán, nov. 30-án kelt (Bude, 12.
die 8. diei 2. diei fe. Martini conf., a. [d. 1]353.) oklevele szerint: előtte a Vos-
var-i [polgárok] Péter préposttal és a vasvári kápt.-nal pereskedtek Sydafelde
birtokért és Cyko mr. a birtokot a prépostnak és a kápt.-nak ítélte és nekik iktat-
tatta.

Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1373. okt. 1. > Garai Miklós nádor, 1405. nov.
14. Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt., Székes-
kápt. mlt., Vasvári kápt.: Rendezett iratok 1. NB. 5. (Df. 279 300.)

R.: ZsO. II/1. 4252. szám; Kóta 46. (113. szám).

748. 1353. nov. 30.

Miklós nádor (H) fia: János mr., Leuka-i várnagy emlékezetül adja, hogy
közte és Kuuzegh ~ Kwzegh város (civitas) polgárai (cives) között a város terü-
lete (tenuta eiusdem civitatis) és Reuche falu között elhelyzkedő föld miatt pe-
reskedés van. A várnagy erről a nemesektől, közrendűektől és minden rendű és
rangú embertől a következőt tudta meg: a vitatott föld régtől fogva Kwzegh vá-
rosához tartozik, ahogyan ez Lőrinc, egykori vasvári, soproni, varasdi és nyitrai
c. oklevelében is áll. Ezért a c. a földet vissszaadja Kwzegh város villicus-ának
és polgárainak örök birtoklásra. D. in fe. B. Andree ap., a. d. 1353.

E.: VAML. 731. és Kőszeg TITK. LT. P. 5. (Df. 262 251.) Hártya. (?) Hátlapján
későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és piros viaszba nyo-
mott (gyűrűs)pecsét.

Má.: 1. VAML. 750. és Kőszeg TITK. LT. (Df. 262 266.) (15. sz.-i) (167–168
p., 87. fotó).
2. Finanz- und Hofkammerarchiv, Wien, Niederösterreichische Herr-
schaftsakten G. 68. B. Kőszeg 9. (Df. 258 595) (1569).
3. GYMSML. Soproni Lt. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum
5640/123. (Df. 286 775.) (p. 125.) (1787).

K.: F. IX/2. 298–299. (144. szám). (Dipl. Szechenyi Tom. V. nro 56. alapján)
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749. 1353. dec. 2.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S.
Angeli d.) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Stengel (dict.) Miklós c.
Smulnuchbanya város (civitas) bírája és János mr. a város notarius-a és a polgá-
rok (cives et hospites) nevében bemutatták [I.] Károly király 1338. dec. 25-én
kelt, harmadik és utolsó pecsétjével megerősített privilégiumát (l. Anjou-oklt.
XXII. 606. szám), melyben [I.] Károly átírta és megerősítette a saját, 1333. máj.
1-jén kelt ua. pecséttel megerősített nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XVII. 219.
szám) és azt kérték, hogy az uralkodó a bemutatott oklevelet írja át és erősítse
meg. Az uralkodó a kérésnek eleget téve, a bemutatott privilégiumot Erzsébet
királyné (H) beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsából átírja és megerősíti.
Erről függő, autentikus, kettős pecsétje alatt állíttat ki privilégiumot. D. Miklós
zágrábi püspök és a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1353., IV. Non.
Dec., uralkodásának 12. évében. A.
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örököse c.-e, Dénes fr. kalocsai,
Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán
győri, János veszprémi, Miklós pécsi, Mihály váci, Tamás csanádi, Tamás fr.
szerémi, István fr. nyitrai, Peregrinus fr. boszniai, Balázs fr. knini püspök, Mik-
lós nádor és a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Cykou
tárnokmr., Tamás c. országbíró, Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és soproni c.,
András Machou-i és Miklós Zeurinum-i bánok, Péter fia Tamás ajtónállómr.,
Leukus asztalnokmr. és pohárnokmr., Dénes lovászmr., ua. Olivér fia János ki-
rálynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c.

E.: Dl. 71 418. (Csáky cs. lt. 74/22.) Hártya, L iniciálé. Zöld-kék sodraton füg-
gő, zsákba varrott pecsét. I. Lajos 1364. jún. 11-én kelt megerősítő záradé-
kával. Hátlapján egykorú kézzel írott tárgymegjelölés (Confirmatorium pri-
vilegii domini Karoli regis super terris et distinctionibus metarum civitatis
Smulnuchbanya.), valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű kiegészítés. K.
szerint a pecsétnek csak kis darabkái voltak meg.

Á.: 1. V. László király, 1456. ápr. 14. Dl. 3125. (MKA. NRA. 452/1.)
2. Szepesi kápt., 1470. máj. 30. ŠA. Levoča (Lőcse). Csáky cs. mindszenti lt.
64/1. (Df. 258 636.) (Kihagyja az 1364-es megerősítő záradékot.)
3. Á. 1. > Krasznahorka vár királyi komisszáriusai, 1568. szept. 23. Dl.
24 901. (MKA. NRA. 1686/10.) (18. sz.-i Má.)
4. Czobor Imre nádori helytartó, 1574. jún. 21. Dl. 3126. (MKA. NRA.
295/17.)
5. ŠA. Levoča (Lőcse). XVI szepesi város lt. Szepesi grófok lt. Gazdasági
iratok, Igló. A.Z. 25/28. (Df. 267 881.) (18. sz.-i Má.)
6. Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Handscriftenabteilung: Ungarische
Akten 333/D/7/13. (Df. 276 158.) (Á. 1. 1812. évi Má.-a.)

Má.: 1. E. jelzete alatt (17. sz.-i).
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2. SNA. Jászói prépostság mlt.: oklevelek és iratok. 75. (Df. 232 842.) (18.
sz.-i.)
3. Dl. 24 799. (MKA. NRA. 933/10.) (18. sz.-i.)

K.: F. IX/2. 226–228. (108. szám) és 233–235. (114. szám); Schmauk, Suppl.
117–119. (71. szám); Csáky 112–115. (E. alapján).

Megj.: 1. I. Károly átírt oklevelének datálásához fűzött megjegyzéseket l. An-
jou-oklt. XXII 606. szám.
2. A F. IX/2-es kötetben szereplő két kiadás szövege ugyanaz, ugyan-

akkor a 114. számnál a kiadó I. Lajos király olyan oklevelére hivatkozik,
ami a szepesi kápt. lt.-ában volt és az uralkodó 1369-ben erősítette meg
új pecsétjével. Ez a példány ma már nem lelhető fel.

750. 1353. dec. 3. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája és Turuch m. honorbirtokosa em-
lékezetül adja, hogy az uralkodó memorialis oklevelének megfelelően júl. 8-án
(in quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) színe előtt be kellett mutatnia Korotnuk ~
Korythnyuk-i Lengel (dict.) Péternek a Sarus m.-i Grabow birtokára vonatkozó
okleveleit, illetve Poharus (dict.) Péter mr.-nek arra a birtokra vonatkozó okleve-
leit, mely Bertalan fia Jánosé volt és uralkodó neki adományozta. A pert az or-
szágbíró aug. 27-re (ad oct. fe. S. regis Stephani) halasztotta. Ekkor a felek a kö-
zöttük lévő perben alávetették magukat az országbíró és bírótársai (Zeech-i Péter
fia Miklós, Zewrinum-i bán; Péter fia Tamás volt erdélyi vajda; Wgal-i Pál volt
bán, jelenlegi országbírói ítélőmr. és Miklós mr., Miklós nádor ítélőmr.-e) ítéle-
tének. Lengel (dict.) Péter bemutatott három oklevelet: (1.) a szepesi kápt.
1338-ban kelt nyílt oklevelét; (2.) a szepesi kápt. 1346-ban kelt privilégiumát,
melyben áítrta az 1338-ban kelt nyílt oklevelét és (3.) [I.] Lajos király (H)
1351-ben kelt privilégiumát, melyben az uralkodó átírta a szepesi kápt. 1344-ben
kelt oklevelét. A szepesi kápt. 1338-ban kelt oklevele szerint: Polyank-i Pongrác
fia Bertalan mr. (nobilis vir) (Szepes m.) Drugeht Vilmos nádor helyettese (vices
gerens) a kápt. előtt személyesen elmondta, hogy a Sarus m.-i szerzett (acquisiti-
cia) Malcho nevű birtokából egy, a Grabow folyó két partján fekvő, erdővel bo-
rított földet (silvosa terra) minden tartozékával és haszonvételével együtt roko-
nának, Korythnyuk-i Lengel (dict.) Mihály fia Péternek és örököseinek adomá-
nyoz, annak vére hullásával is bizonyított hűséges szolgálataiért. Az adomány-
hoz fia, János is hozzájárult. Pétert és leszármazottait a birtokban leánynegyed v.
más címen részt kérőkkel szemben tartoznak megvédelmezni. Az oklevél a föld
határait is tartalmazta. [I.] Lajos király 1351-ben kelt nyílt oklevele szerint: je-
lentették neki Lengel (dict.) Péter nevében, hogy a Sarus m.-i Grabow nevű bir-
tokát be kellene járni és más birtokoktól elválasztani. Ezért az uralkodó felkérte
a szepesi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Kazmerfa-
lua-i Kazimir ~ Kozmery fia János királyi ember az összehívott szomszédok és
határosok jelenlétében kiszáll a birtokra, azt igazi és régi határai mellett bejárja,
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a többi birtoktól elválasztja és iktatja Péternek azzal a joggal, amivel hozzá tar-
tozik; az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és mind-
erről a kápt. tegyen jelentést. A kápt. Kozmery fia János királyi emberrel kiküld-
te tanúságtevőjét: Pál clericus-t, akik a kápt.-ba visszatérve azt jelentették, hogy
[1351.] jún. 25-én (sabb. prox. p. quind. fe. Penth. in prefixo a.) a királyi ember
a kápt. tanúságtevőjének, valamint egyedüli szomszédja: Bertalan fia János je-
lenlétében a birtokot bejárta és elválasztotta János birtokaitól és iktatta Péternek
ellentmondás nélkül. Hj.: Gerlachwagasa ~ Gerlahvagasa falu közepén erdő
Zekviz ~ Zeckwyz folyó forrása (caput seu ortum); a Grabow folyó beömlése az
Ilmo folyóba; Ilmo folyón végig annak forrásáig (caput), hegy gerince; Uxsou
folyó forrása.

Ezzel szemben Péter mr. bemutatta [I.] Lajos oklevelét, mely szerint: az
uralkodó tekinetetbe véve Péter mr. szolgálatait, melyeket először atyjának, [I.]
Károlynak, majd pedig neki teljesített, az örökös nélkül elhunyt Pongrác fia Ber-
talan fia János minden birtokát és birtokrészét Poharus (dict.) Péter mr.-nek és
örököseinek adományozta. Az oklevelek bemutatása után a felek az országbíró
és bírótársai háromszor megismételt kérdésére azt válaszolták, hogy a birtokkal
kapcsolatban nincs több oklevél a birtokukban. Mivel a Grabow birtokot Pong-
rác fia Bertalan a fiának: Jánosnak a tudtával és beleegyezésével hasította ki
Malchou nevű szerzett birtokából és adományozta Lengel (dict.) Péternek és mi-
vel a királyi ember és a szepesi kápt. tanúságtevője által végzett hj. és iktatás
során nem lépett fel ellentmondó, de jelen volt Bertalan fia János, ezért az or-
szágbíró bírótársaival Grabow birtokot Lengel (dict.) Péternek és örököseinek
ítéli, Poharus (dict.) Péterre örökös hallgatást parancsolva. Az országbíró okle-
velével felkérte a szepesi kápt., hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelen-
létében Domonkos mr. deák (litteratus), a királyi curia-ból kiküldött speciális
királyi ember okt. 13-án (in quind. fe. B. Michaelis arch.) az összehívott szom-
szédok és határosok – különösen Poharus (dict.) Péter mr. – jelenlétében kiszáll
a birtokra, azt a szepesi kápt. és [I.] Lajos király ott bemutatott oklevelében fog-
lalt határok mellett bejárja, a szükséges helyeken új határjeleket emel, a többi
birtoktól elválasztja és iktatja Lengel (dict.) Péternek, Poharus (dict.) Péter el-
lentmondásával nem törődve és minderről a kápt.-nak jelentést kellett tennie
nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini ep.). Ekkor Lengel (dict.) [Péter] megjelent az
országbíró színe előtt és bemutatta a szepesi kápt. memorialis oklevelét. E sze-
rint a kápt. Domonkos deák (litteratus) királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét:
Jakab fr.-t, akik a kápt.-ba visszatérve a következőket jelentették: okt. 13-án az
öszehívott szomszédok és határosok – különösen Poharus (dict.) Péter mr. – je-
lenlétében kiszálltak a birtokra, a szepesi kápt. és [I.] Lajos király helyszínen
bemutatott oklevelei alapján azt bejárták, a szükséges helyeken új határjeleket
emeltek és iktatták Lengel (dict.) Péternek, ellentmondás nélkül. Hj.: Gerlahva-
gasa falu közepén erdő Zeckwyz folyó caput seu ortum-jánál határjelet emeltek,
az Ilmo folyó Grabow folyóba való beömlésénél határjelet emeltek, Ilmo folyón
annak caput-jáig a Malcho birtok szomszédságában határjelet emeltek, hegy ge-
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rincén határjelet emeltek, a Wysou folyó forrásával szemben a hegygerincen ha-
tárjelet emeltek, Wysou folyó forrásánál határjelet emeltek, a Wysou folyó part-
ján határjelet emeltek. Az országbíró és bírótársai a fenti oklevelek alapján Gra-
bow birtokot Lengel (dict.) Péternek és örököseinek hagyják örökös birtoklásra,
mások jogainak sértetlenül hagyásával. Erről az országbíró függő, autentikus
pecsétjével megerősített privilégiumot állíttat ki. D. Bude, 16. die reportationis
serie prenotate, a. d. 1353.

E.: —. (K. szerint a Korotnoky cs. lt.-ban.)
K.: F. IX/2. 278–288. (140. szám).

751. 1353. dec. 5.

A Gron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konv.-je jelenti Miklós ná-
dornak (H) és a kunok bírájának, hogy Gyuke fia Gergely mr. érdekében írott,
bírói döntését tartalmazó oklevelének – miszerint küldjék ki tanúságtevőjüket,
akinek a jelenlétében Kwn (dict.) János v. Hym (?) fia Myko v. Zelesten-i Olivér
fia Péter nádori ember nov. 18-án (in. oct. B. Martini conf.) Gyula fia Gergely és
Miklós érsek procurator-a jelenlétében kiszáll a felek között vitatott földrészre,
mely Gergely mr. Malas és az érsek Sarlou birtoka között van és azt a részt, ami-
ről Gergely v. procurator-a azt állítja, hogy a Malas nevű birtokhoz tartozik és az
érsek Sarlou birtokához lett csatolva, visszaveszi és határokkal megjelölve iktat-
ja Gergely mr.-nek, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik örökös birtoklásra, az
esetleges ellentmondókat pedig megidézi [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strenna-
rum) a nádor jelenléte elé, hogy ellentmondásuk okát megadják. Ha az érsek v.
megbízottja mond ellen, őket nem kell megidézni, mivel idézés nélkül tartoznak
[1354.] jan. 8-án megjelenni a nádor előtt. A vitatott földrészt a királyi ember
más fogott bírákkal együtt királyi mértékkel megméri v. szemmel megbecsüli az
ország szokásának megfelelően és minderről a kápt. [1354.] jan. 8-ra tegyen a
nádornak jelentést – megfelelően Kwn (dict.) János nádori emberrel kiküldték
tanúságtevőjüket: Jakab fr. sacerdos-t, akik visszatérve egybehangzóan azt jelen-
tették, hogy nov. 18-án (in. oct. B. Martini conf.) Gergellyel és Jánossal, az ér-
sek procurator-ával, valamint más fogott bírákkal a felek között vitatott birtokra
kiszálltak, egy nagy közút mellett az első határjelet megtalálták, amelyben mind
a két fél egyetértett. Egy tövises, bokros helyen átvágva egy szántóföld kezdeté-
nél (in capite) Gergely mr. mutatott egy helyet, ahol határ állt, de a Sarlou-i né-
pek azt elpusztították. Aztán egy szántóföldnél ismét mutatott Gergely mr. egy
határjelet, amit az érsek Sarlou-i jobbágyai (populi et iobagiones) elpusztítottak
és ezt mindenki megerősítette. Aztán a wlgo Kenderwolg-nek nevezett völgyön
keresztül elértek a harmadik határjelig, melyet az érsek jobbágyai szintén elpusz-
títottak. Innen É-nak tartottak a wlgo Malumloth-nak nevezett helyre, ahonnan
az érsek procurator-a a nádori embert és konv. tanúságtevőjét Ke-nek vezette,
ahol az érseknek és a jobbágyainak négy, egymás után lehelyezett határjelét mu-
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tatta, melyekről Gergely mr. azt állította, hogy hatalmaskodva emelték, de a
procurator azokat valódiaknak állította. A nádori ember a konv. tanúságtevőjé-
nek jelenlétében más fogott bírákkal együtt a vitatott földrészt szemre 30 iuge-
rum-nyira becsülte és fél M.-ra értékelte és iktatta Gergely mr.-nek azzal a jog-
gal, amivel hozzá tartozik, aminek János mr., az érsek procurator-a ellentmon-
dott. D. f. V. prox. p. fe. B. Andree ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 4401. (MKA. NRA. 110/25.) Papír, hátlapján több helyen megerősítve.
Hátlapon külzet (Magnifico viro et potenti domino, Nicolao regni Hungarie
palatino et iudici Comanorum, pro magistro Gregorio filio Gyule contra
venerabilem [in Christo] patrem et dominum, dominum Nicolaum Dei gratia
archiepiscopum Strigoniensem reambulatoria et ad octavas diei Strennarum
ad iudicem.), más középkori kézzel tárgymegjelölés (Metales possessionis
Malasy et Sarlou.) és kerek zárópecsét körvonala.

K.: AO. VI. 145–147. (91. szám) (formulás részeken hiányokkal).; Keglevich
K., Garamszentbenedek 85-86. (92. szám).

752. 1353. dec. 6. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírája és Turuch m. honorbirtokosa em-
lékezetül adja, hogy Pál c. volt országbíró bírói színe előtt, az országbíró korábbi
oklevelének megfelelően 1346. nov. 8-án (in quind. residentie exercitus regii
versus partes maritimas moti et ad oct. OO. SS., a. d. 1346. preteritas procla-
mate) Elephanth ~ Elephant-i Deseu fia Mihály mr. nevében Pál c., volt ország-
bíró megbízólevelével Jakab fia Nagy (Magnus) Márton megjelent Elephant-i
Márton fia Istvánnal szemben és bemutatta az esztergomi kápt. oklevelét. E sze-
rint: a királyi ember és a kápt. tanúságtevője a vizsgálatot lefolytatva megtudta,
hogy Elephant-i Márton fia István 1346-ban (a. tunc in presenti) hatalmaskodva
Mihály mr. Elephanth-i egyházának szőlejét leszüreteltette és a gyümölcsöt a
házához vitette. Továbbá Mihály egyházának papját (sacerdos) házából kiűzte és
az egyház jószágait (pecora) elragadta és eladatta és más nemesek jobbágyaival
Mihály mr. erdejét kivágatta. Márton fia István azt válaszolta, hogy a hatalmas-
kodásokban ártatlan, az erdő pedig őket közösen, osztatlanul illeti meg. Pál c.
országbíró elrendelte, hogy Deseu fia Mihály [1347.] jan. 13-án (in oct. Epiph.
d.) mutassa be a bizonyítékait arra nézve, hogy az erdő részben v. egészben az
övé, hogy ítéletet tudjon hozni. Az oklevelek bemutatását Pál országbíró, majd
miután a király az országbírói honor-t Tamásra ruházta (dicto domino nostro re-
ge honore iudicatus curie sue nostram personam sublimante), az ő okleveleivel
többször elhalasztották, míg végül [1353.] aug. 22-re (ad oct. fe. Ass. B. virg.)
került. Ekkor a felek megjelentek az országbíró előtt és Mihály mr. bemutatta az
esztergomi kápt. 1292-ben kelt privilégiumát, melyben átírta a saját, 1291-ben
kelt memoriális oklevelét. Az oklevelek bemutatása után az országbíró megkér-
dezte Mihályt, hogy van-e a fentiekről még oklevele, amelyet be tud v. be fog
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tudni mutatni és vajon Márton fia Istvánnak van-e birtokrésze Elephanth birto-
kon és vele rokonságot tart-e (utrum idem Stephanus filius Martino aliquo nexu
proximitatis sive linea generationis sibi attineat). Mihály mr. azt válaszolta, hogy
több oklevele a fentiekről nincsen és Istvánnal nem áll rokonságban és szerinte
István nem birtokol Elephanth-on. Márton fia István viszont azt mondta, hogy
Deseu fia Mihállyal rokonok (in una proxima et indivisionali linea generationis),
őseik mindig is Elephanth-on birtokoltak, mint igazi nemesek (veri nobiles), Mi-
hállyal rokonok és erről kész a Nyitra m.-i nemesek és közrendűek, valamint
Mihály nemzetségének vizsgálata alá vetni magát (ad universorum nobilium et
ignobilium dicti comitatus Nitriensis, ymo etiam predictorum generationis ipsius
Mychaelis hominum inquisitione se submittere voluerat). Mihály elmondta,
hogy arról, amiről most pereskednek, soha nem volt per közöttük, őse és Márton
(István atyja) szerviensek voltak (servientes fuissent) és a birtokot őseitől István
ősei, apjától István apja és tőle István szolgálataik fejében kapták és ezért állítot-
ta, hogy Istvánnak nincs birtoka Elephant-on. Aztán a korábbiakkal ellentétesen
kijelentette, hogy István őse és atyja és maga István is az Elephanth birtokon
őseinek adományából bírtak részt és azt háborítatlanul bírták és István is bírja,
mint sajátját, valamint maga és jobbágyai is Istvánnak megfizetik az István ré-
szén fekvő szőleik után neki járó hegybért (tributum montis seu cybriones) a
szokásoknak megfelelően. A többi, az esztergomi kápt. oklevelében említett bir-
tokban és földben Istvánnak és őseinek soha nem volt részük. Az országbíró
megkérdezte Istvánt, ez utóbbi megfelel-e a valóságnak, István pedig azt vála-
szolt, hogy igen, mivel ő és atyja is igen nagy szegénységben élt, mivel Mihály
mr.-től és őseitől peres úton nem tudták megszerezni az őket megillető birtokré-
szeket. Mivel az országbíró előtt Mihály először azt mondta, hogy Istvánnak
nincs része Elephant birtokon, majd pedig azt állította, hogy ősei adományából
mégis van, továbbá mivel arról, hogy erdő egyedül őt illeti meg, nem tudott ok-
levelet felmutatni, ezért úgy tűnt, hogy a vitatott erdőt (a többi Elephant-i nemest
megillető rész kivételével) olyan arányban kell felosztani Mihály és István kö-
zött, ahány egész telkük (mansio seu curia integer) van Elephant-on. Az ország-
bíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel együtt úgy határozott,
hogy Mihályt elmarasztalják István vérdíjában (in emenda seu homicidio eius-
dem Stephani), vagyis a bírónak és a perbeli ellenfélnek fizetendő 50 M.-ban,
melyet a kápt. jelentésének visszavitele idején kell megfizetnie. Az országbíró
oklevelével felkérte a nyitrai kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a je-
lenlétében Péter mr. deák (litteratus), a királyi udvarból kiküldött speciális kirá-
lyi ember okt. 18-án (in oct. fe. B. Martini) kiszáll Elephant birtokra, az összehí-
vott szomszédok és határosok, valamint a felek v. megbízottjaik jelenlétében
megvizsgálják, mennyi egész telke van ott Mihálynak és Istvánnak és az erdőt
ennek megfelelően felosztják, de érintetlenül hagyják a többi Elephant-i nemes
részét és az Istvánnak jutó részt határokkal elválasztva iktatják neki és örökösei-
nek örök birtoklásra, majd minderről nov. 25-re (ad 8. diem dict. oct. fe. B. Mar-
tini conf.) a királynak tegyenek jelentést. Ekkor megjelent az országbíró előtt
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egyrészről személyesen Deseu fia Mihály, másrészről Márton fia István és be-
mutatták a nyitrai kápt. oklevelét, mely szerint Péter deák (litteratus) a királyi
curia-ból küldött speciális királyi ember és Balázs mr. kanonok, a kápt. tanúság-
tevője az összehívott szomszédok és határosok összehívása, valamint a felek je-
lenlétében kiszálltak Elephant birtokra nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.),
ahol úgy találták, hogy Mihálynak 28 egész telke van, míg Istvánnak 14, így en-
nek megfelelően osztották fel az erdőt is. Az erdő Mihályt és Istvánt illető részét
elválasztó határvonal: Temerdukhegh nevű hegy mellett két határjel Gymus vár
(castrum) felől, Eleuuelgh nevű nagy völgy a Szt. János remete-egyház mellett, a
Zudunapataka mellett két földjel (Ke-re: márton fia István, Ny-ra: Deseu fia Mi-
hály része), Eleuuelgh nevű másik völgy, két földjel, az erdőből a faluba vezető
nagyút, két földjel (É-ra: István. Dé-re Mihály része), bozótos (rubetum vége,
két földjel (É-i Istváné, Dé-i Mihályé). Az oklevél bemutatása után az országbíró
megkérdezte a feleket, hogy a fentieket meg akarják-e tartani, amit ők megerősí-
tettek. Minderről az országbíró függő, autentikus pecsétjével megerősített okle-
velet ad ki. D. Bude, 12. die termini reportationis serie prenotate, a. d. 1353.

E: Dl. 1336. (MKA. NRA. 777/15.) Hártya. N iniciálé. Hátlapon más középkori
kézzel írott tárgymegjelölés (Super Elephant). Vörös-zöld sodraton függő,
természetes színű, csonka, kerek pecsét.

K.: W. XII. 515–517 (425. szám) (hiányos).
Megj.: Az esztergomi kápt. 1291-es oklevelét l. W. XII. 515–517. (425. szám).

753. 1353. dec. 6. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
emlékezetül adja, hogy a Jazow ~ Jazou-i konv. idézőlevelének megfelelően
megjelent bírói színe előtt aug. 15-én (in die fe. Ass. virg. glor.) Paharus (dict.)
Péter mr., Abawyuar-i c. Feyr (dict.) Demeter fia Györggyel és Feyr (dict.) János
fia Mihállyal szemben és bemutatta a konv. idézőlevelét, mely panaszát is tar-
talmazta. E szerint: Paharus (dict.) Péter mr. a király jelenléte előtt elmondta,
hogy ő János fr. minorita lector (lector ordinis fratrum minorum) király előtt tett
tiltakozásából tudta meg, hogy Dénes, Tegzes (dict.) György veje (gener) a Sap
~ (hátlap: Saap) (alio nomine Cymbahaza ~ Cympohaza) birtokkal (Abawyuar
m.) kapcsolatban, melyet örökös nélkül elhunyt ember földjének címén magának
kért, oklevéllel rendelkezik. A király felkérte a Jazou-i konv.-t, hogy küldje ki
tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Homorogd-i Péter királyi ember kiszáll Sap
birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben Tegzes
(dict.) György vejét: Dénest és mindazokat, akik úgy vélik, hogy a birtokban
jogokkal rendelkeznek, bizonyítékaikkal együtt megidézi aug. 15-re (ad diem fe.
Ass. virg. glor.) Péter mr.-rel szemben a király jelenléte elé. Az akkor be nem
mutatott okleveleket érvénytelenítik. A konv. mindezekről tartozott jelentést
tenni a királynak. A konv. válasza szerint: Homorogd-i Péter királyi emberrel
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kiküldték Ágoston clericus-t, akik visszatérve egybehangzóan elmondták, hogy
jún. 15-én (sabb. prox. p. fe. B. Barrabe ap.) az összehívott szomszédok és hatá-
rosok jelenlétében kiszálltak Sap birtokra és Dénest, valamint minden olyan
szomszédot és határost, aki úgy vélte, hogy a birtokban joga van, a királyi pa-
rancslevelében foglaltaknak megfelelően felszólították az oklevelek bemutatásá-
ra. Demeter fia György és János fia Mihály azonban a birtokon tiltakoztak és azt
állították, hogy az az ő öröklött birtokuk. Az oklevél bemutatása után György és
Mihály személyesen bemutatták az egri és a szepesi kápt.-ok királynak címzett
vizsgálati okleveleit. Ezekből kitűnt, hogy a királyi emberek és a kápt.-ok tanú-
bizonyságai mindenkitől, akitől lehetett és illett, elsősorban Sap birtok szomszé-
daitól és határosaitól a vizsgálatot lefolytatva megtudták, hogy Domonkos fia
Miklós és Tegzes (dict.) János fia György János fia Mihállyal és Demeter fia
Györggyel fr. patruelis-ek voltak, de Sap nevű birtokukban nem tettek osztályt.
Ezzel szemben Péter mr. bemutatta a Jazou-i konv. szintén királynak címzett
vizsgálati oklevelét. Ebből kitűnt, hogy a konv. Monay-i Bertalan királyi ember-
rel kiküldte tanúságtevőjét: Kelemen fr.-t, akik visszatérve egybehangzóan azt
jelentették, hogy aug. 4-én (domin. die prox. p. fe. ad Vincula B. Petri ap.) ki-
szálltak a Sap alio nomine Cympohaza birtokra és az összehívott szomszédoktól
és határosoktól (távollévők: Rason-i Antal (akinek officiolatus-a van Orbaz
m.-ben) és Zeged-i Donat (aki a lengyel király megsegítésére küldött seregben
volt), azaz: Forrou-i Jakab fia János mr., Dethk-i Márk fia Domonkos, Bydych-
ke-i Domonkos fia Kokas (dict.) István, Márton fia Péter, Buchka fia Péter fia
János, Pál fia Domonkos uo. való nemesektől, valamint Kolchal (dict.) Domon-
kostól (Torna-i János fiainak: László és Egyed mr.-ek famulus-ától és procura-
tor-ától) megtudták, hogy Sap, alio nomine Cympohaza birtok soha nem volt
Feyr (dict.) János fiainak: Györgynek és Mihálynak öröklött birtoka, csak ott
tartották régtől fogva székhelyüket (residentia), mint a tulajdonosok nőtestvérei-
nek fiai. Az oklevelek bemutatása után Domonkos fia Miklós és János fia
György kijelentették, hogy állításaikat készek a szomszédok és határosok köztu-
dományának (ad communem inquisitionem) alávetni, ezért az országbíró levelé-
ben felkérte az egri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét a két fél részére, akik-
nek a jelenlétében Zendy-i György v. Monay-i Bertalan v. Baya-i Ábrahám fia
László v. Fyged-i György (Péter mr. részére küldött), illetve Dethk-i Domonkos
fia László v. Bakta-i János fia Imre v. Peren-i András, továbbá Leeh-i Damyan
fia János és Karathund-i András (Miklós és György részére küldött) királyi em-
berek nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) Sap birtokra kiszállva először az összehí-
vott szomszédoktól és határosoktól, majd a m.-beli nemesektől tudakozódva
megtudják, hogy Sap, mint örökös nélkül elhunyt ember birtoka tényleg a király
adományozási jogköréhez tartozik-e v. György és Mihály a birtok elhunyt tulaj-
donosaival osztatlanul bírták-e azt. Minderről a kápt.-nak jelentést kellett tennie
a királynak nov. 15-re (ad 8. diem dict. oct.). Ekkor megjelent az országbíró és a
vele törvényszéket ülő bárók és nemesek színe előtt Péter fia László ura: Paharus
(dict.) Péter képviseletében az országbíró megbízólevelével, és bemutatta az egri
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kápt. királynak címzett válaszlevelét; Demeter fia György és János fia Mihály
nem ment el és nem is küldött maga helyett senkit. Az egri kápt. oklevele sze-
rint: Zendy-i Jakab fia György királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, az
ifjú (iuvenis) János mr. subnotarius-t Paharus (dict.) Péter részére, majd a
kápt.-ba visszatérve a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében a királyi ember a kö-
vetkezőket jelentette: a másik királyi ember és kápt.-i tanúságtevő jelenlétében
kiszálltak Sap alio nomine Cympohaza birtokra, ahol a felek jelenlétében a
szomszédoktól és m.-beliektől megtudták, hogy a Sap alio nomine Cympohaza
birtok az örökös nélkül elhunyt Cympo (dict.) Miklós és Tegzes (dict.) János fia
György birtoka volt és jogosan került a király adományási jogához és ő jogosan
adományozta el Paharus (dict.) Péter mr.-nek. A birtok soha nem tartozott
Györgyhoz és Mihályhoz, mivel ők soha nem voltak birtokközösségben annak
korábbi tulajdonosaival, a birtokban részt csak mint azok nőtestvéreinek fiai bír-
tak. A kihallgatott nemesek: Dethk-i Márk fia Domonkos, Peruen-i István fia
Imre, Berech-i Zekel fia Péter, Bakhta-i Beke fia János, Chenis-i János, Oly-
manch-i Tamás fia Miklós (a maga és Forrou-i Jakab fia János, Tokay-i Lorand
fia László, Torna-i László fia János fiai: László és Egyed nevében a Jazou-i
konv. megbízólevelével), valamint Chokas (dict.) István, Márton fia Péter, Pál
fia Domonkos, Péter fia Dénes Bedechke-i nemesek, valamint Zeged-i Domon-
kos fia Donát. Demeter fia György és János fia Mihály nem mentek el, nem ve-
zették oda a királyi embert, a kápt. tanúságtevőjét, valamint a részükre tanúsko-
dó nemeseket sem. A Péter mr. részére küldött királyi ember jelentése szerint
miután György és Mihály meghallgatta Péter mr. tanúit és Péter mr. elismerte,
hogy ők és örököseik a birtokon maradhatnak, mint a korábbi birtokosok nőtest-
véreinek fiai, ezért György és Mihály minden további pereskedéstől elálltak Sap
alio nomine Cympohaza birtokkal kapcsolatban és a birtokot átengedték Péter
mr.-nek és örököseinek. Minderről az országbíró függő és autentikus pecsétjével
megerősített privilégiumot ad ki. D. Bude, 22. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 64 042. (Kapy cs. lt. 34.) Hártya. N iniciálé. Hátlapon egykorú kezekkel
írott, latin nyelvű tárgymegjelölések: (1.) Super Saap, [...] ordine iuris opti-
nuit. (2.) Super possessione Sap. Vörös-zöld sodraton függő, természetes
színű, majdnem ép kerek pecsét.

754. 1353. dec. 6. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a
pozsonyi káp.-nak meghagyja, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a je-
lenlétében Samuch-i Péter v. Welk-i Jakab fia Péter királyi ember megidézi Már-
ton, dömösi prépostot Abraam fia Péterrel [hátlap: mr.] szemben a király jelenlé-
te elé és erről a kápt. a királynak tegyen jelentést. D. Bude, in fe. S. Nicolai
conf., a. d. 1353.
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E.: EPL. Pozsonyi kápt. országos lt. 28/1/23. (Df. 261 301.) Papír, rosszul ol-
vasható. Hátlapján elmosódott, inkább csak sejthető külzet (Amicis suis re-
verendis, capitulo ecclesie Posoniensis pro magistro Petro filio Abree cita-
toria.) és kerek zárópecsét töredékei.

K.: Str. IV. 111. (81. szám).

755. 1353. dec. 7. Buda

[I.] Lajos király (H) a Szt. Ireneus vértanú-egyház kápt.-jának tudtára ad-
ja, hogy jelentették neki Huzyubach-i János fiainak nevében, hogy a Petrech és
Gomel birtokaikat be kellene járni. Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki
tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Woswar-i Márk fia János v. Putrakouch-i
Gergely volt bán fia: Miklós v. Kuchyta-i István királyi ember kiszáll a birtokok-
ra, azokat a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben bejárja,
a szükséges helyeken új határjeleket emel a régiek mellett, majd iktatja János
fiainak, azzal a joggal, amivel hozzájuk tartozik, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézi a király jelenléte elé és minderről a kápt. a királynak tegyen je-
lentést. D. Bude, 2. die fe. B. Nicolai conf., a. d. 1353.

Á.: a 790. számú oklevélben.

756. 1353. dec. 7.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H) szept.
20-án kelt és itt átírt oklevelének (l. 607. szám) megfelelően Moglod-i István fia
Demeter királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: Lukács karpapot, akik
visszatérve egybehangzóan a következőket jelentették: szept 23-án (II. f. prox. p.
fe. B. Mathei ap. et ew.) kiszálltak a Pomaz birtokon fekvő birtokrészekre, ame-
lyeket a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák Kethetes és Papy birtokokért
cserébe adtak Cyko mr.-nek, az összehívott határosok és szomszédok jelenlét-
ében azokat igaz és régi határai mellett bejárták, egy szőlő telepítésére alkalmas
hegy kivételével, melyet azt apácák maguknak tartottak meg, ellentmondás nél-
kül, minden tartozékával és haszonvételével együtt iktatták csere címen Cyko
mr.-nek örökös birtoklásra. A királyi ember és a kápt. tanúságtevőjének jelentése
szerint a hegy határai, melyet az apácák maguknak tartottak meg: Zenche birtok
határa Ke felől nagy út mellett, Cyko mr. szőleje, hegyen az út melletht földjel,
hegyen másik földjel, szőlők felett földjel, hegy fennsíkja (planitia), nagy kő
mellett földjel, völgyben földjel, szögletben (angulus) földjel, másik földjel, sző-
lők alsó része, útnál a szőlők közelében földjel, Cyko mr. szőlejének sarka (an-
gulum), földjelnél körtefa. Az apácák a hegyen a szőlőn kívül semmilyen más
épületet (opus vel edificium) nem emelhetnek és Cyko mr.-nek a hegyen lévő
szőlei után soha nem szednek tizedet. Mindezt László perjel és az apácák pro-
curator-a ismerte el a kápt. előtt. A kápt. minderről pecsétjével megerősített és
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intercidált privilégiumot állít ki. D. Dénes lector keze által, in oct. fe. B. Andree
ap., a. d. supradicto. [1353.] Amikor Péter a cantor, János a custos, [László], Im-
re, Péter, Mihály, Kozma és János a kanonokok.

E.: Dl. 4389. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium 31/3.) Hártya. Alsó ré-
szén az ABC betűk felső fele látható. Vörös sodraton függő, természetes
színű viaszba nyomott, mandorla alakú, ép pecsét.

Má.: Ue. jelzet alatt (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium 26/10.) (középko-
ri., hátlapján magyar nyelvű tárgymegjelölés: Pomaz hegyenek hataranak
masva.)

K.: AO. VI. 147–149. (92. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Pest m. 62. (326. szám); Bakács, Pest megye 199–211. (686. szám).
Megj.: A kápt. tagjainak sorában a pecsét sodrata kitakarja László nevét, de az a

többi oklevélből pótolható.

757. 1353. dec. 7.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H) szept.
20-án kelt és itt átírt oklevelének (l. 608. szám) megfelelően Wachy-i Benedek
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket: László kanonokot, akik visszatérve
egybehangzóan a következőket jelentették: okt. 3-án (f. V. prox. an. fe. B. Dyo-
nisii mart.) kiszálltak a Budrug m.-i Kethetes és Papy birtokokra, melyeket Cyko
mr. Pomaz birtokért cserébe adott a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácáknak,
az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében azt igazi és régi határai
mellett bejárták és ellentmondás nélkül iktatták az apácáknak csere címén örö-
kös birtoklásra. Cyko mr. vállalta, hogy az apácákat azoknak a birtokában min-
denkivel szemben megvédelmezi. Erről a kápt. pecsétjével megerősített és
intercidált oklevelet ad ki. D. Dénes lector keze által, in oct. fe. B. Andree ap., a.
d. supradicto. [1353.]. Amikor Péter a cantor, János a custos, László, Imre, Péter,
Mihály, Kozma és János a kanonokok.

E.: Dl. 4390. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium, VETUS BUDA 33/19.)
Hártya. Bal oldali vágásoknál kiszakadt, ez 3 sorban okoz 1-3 szavas hiányt.
C iniciálé. Felső szélén az ABC betűk alsó fele látható. Vörös sodraton füg-
gő, természetes színű, mandorla alakú ép pecsét, vászonzsákban.

758. 1353. dec. 7.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Bees fia Pál fia Miklós és elmondta, hogy testének gyengesége által igen
meggyötörve (debilitatibus corporis sui multipliciter aggravatus) fr.-eivel: Péter-
rel és Györggyel, továbbá Imre fia Mátéval és Delne (E.2.: Delnee)-i Gergely fia
Kokos-sal nem tudott megjelenni a kápt. színe előtt okt. 6-án (in prox. preteritis
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oct. fe S. Mychaelis arch.), hogy Péter Sarus-i c. és a szb.-k [1352.] júl. 16-án (f.
II. prox. p. fe. B. Margarethe virg. et mart., de a. prox. preterito) kiadott, a közöt-
tük végbement birtokosztályról szóló oklevele értelmében az abban foglaltakat a
kápt. oklevelével megerősítsék, de mivel a birtokosztályt nem akarja megsérteni,
ezért most azt megerősíti, ahogy a fr.-ei és rokonai tették okt. 6-án. D. in oct. fe.
S. Andree ap., a. d. 1353.

E.: 1. Dl. 41 232. (Múz. Ta. Wenzel.) Hártya. Hátlapján, természetes színű, ke-
rek rányomott pecsét töredékei, valamint későbbi kézzel írott megjegyzés
(Hae binae litterae sunt sibi in omnibus aequale.)
2. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1353/58. (Df. 219 465.) Hártya (?)
Hátlapján kerek, rányomott pecsét töredékei és E. 1.-en olvasható megjegy-
zés.

Má.: E.2. jelzete alatt. (1816.)

759. 1353. dec. 7. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtokosa
meghagyja a szepesi kápt.-nak, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelen-
létében Olsowycha-i Pál fia László v. Bethlemfolua-i Detricus fia Henrik v.
Damian fia Demeter v. Kysfolua-i Ambrus fia Miklós királyi ember megidézi
Brezeuicha-i Rycolphus fia János fia Mihály mr.-t a király jelenléte elé De-
reuch-i ugyanazon (ipsius) János fia János mr.-el szemben és erről jelentés kiál-
lítását kéri a királynak. D. Bude, 2. die fe. B. Nicolai conf., a. d. 1353.

Á.: Szepesi kápt., 1354. jan. 4. Dl. 60 273. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 131.)
K.: AO. VI. 149. (93. szám).
Megj.: Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 2. szám.

760. 1353. dec. 8. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy
Kappruncha városát (civitas) Zágrábbal (civitas Grecensis) megegyező szabad-
ságokban részesítette, most pedig figyelembe véve Ambrus mr., Kappruncha-i
polgár és jegyző (civis et notarius) szolgálatait, melyeket a herceg városon való
átutazásai idején teljesített (servitiis ..., que nobis in diversis nostris transitibus
per ipsam civitatem nostram faciendis), azt a kegyet adja neki és tisztségbeli
utódainak, hogy a városban és külvárosában beszedett gabona-, bor- és egyéb
tizedek 16-od részét (sedecimam partem universorum proventuum decimalium
in blado et vino et aliis necessariis de ipsa civitate nostra et suburbio eiusdem
proventibus) a maguk részére elvehetik, a város polgárainak esetleges ellent-
mondásával nem törődve. A herceg felszólítja Kappruncha villicus-át, esküdt
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polgárait és minden hospes-ét, hogy most és a jövőben minden csökkentés nél-
kül adják ki Ambrus mr.-nek és a jövendő notarius-oknak a tized tizenhatod ré-
szét. Erről a herceg függő, autentikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad.
D. Zagrabie, György mr., a hercegi aula prothonotarius-a, Orbaz-i c. és várnagy
keze által, VI. Id. Dec., a. ab Incarn. d. 1353., hercegségének első évében.

E.: HDA. Grad Koprivnica. Oklevelek I/3. (Df. 267 989.). Hártya, S iniciáléja
hiányzik. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon és a plica alatt kancelláriai
jegyzet: Commissio propria et relatio Mathye sacerdotis.

K.: Laszowski, Podatci 172–173. (3. szám); Smič. XII. 215–216. (161. szám);
Hercegek 176–177. (47. szám).

R.: Halász É., Szlavón 233. (448. szám).

761. 1353. dec. 9. Avignon

[VI. Ince] pápa István [fia] András, esztergomi kanonoknak, királyi káp-
lánnak [I.] Lajos király (U) kérésére a már meglévő kanonoksága mellé az esz-
tergomi egyházban üres v. megüresedő tisztséget v. hivatalt (dignitas, persona-
tus, officium v. perpetua administratio) rezervál, lélekgondozással v. anélkül,
melyet ő v. procurator-a az üresedésről való értesüléstől számított egy hónapon
belül elfogad. A pápa inti az esztergomi érseket és a kápt.-t, valamint azokat,
akikhez az egyházban a prebenda-k feletti rendelkezés tartozik, hogy a fenti
tisztségről v. méltóságról annak elfogadása előtt ne rendelkezzenek, különben
érvénytelennek fogja tekinteni, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben
cselekszik. A pápa fenti határozata akkor is érvényben marad, ha az esztergomi
egyház statutum-aival és szokásaival ellentétes, v. ha valaki pápai v. legátusi
oklevéllel bír erről v. ha a pápa korábban megengedte az érseknek és a
kápt.-nak, hogy senki elfogadására nem kötelezhetőek. Ha András nem tud jelen
lenni az esztergomi egyház statutum-ai és szokásai megőrzéséről szóló eskün,
azt távollétében procurator-a is leteheti, ő pedig akkor, amikor ott jár. András a
tisztség v. méltóság elfoglalása után lemond az esztergomi egyházm.-ben lévő
bizonyos parochiális egyházak tizedének negyedéről, melyet javadalmas cle-
ricus-ok szoktak tartani. D. Avinione, V. Id. Dec., pápasága 1. évében. [1353.]

Reg.: ASV. RA. 124/95RV. (Df. 289 443.)
R.: Theiner II. 6–7. (12. szám); Áldásy 65. (128. szám); Reg. Suppl. 279. (34.

szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 171. (275. szám).

762. [1353. dec. 9. Avignon]

[VI. Ince] pápa a nyitrai püspöknek, a csázmai prépostnak (zágrábi
egyházm.) és az avignoni sacristának meghagyja, hogy [István fia] Andrást az
[esztergomi egyház] üres v. megüresedő tisztségébe v. méltóságába (dignitas,
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personatus, officium v. administratio) vezessék be a fentieknek megfelelően és
védelmezzék meg abban. D. ut supra. [Avinione, V. Id. Dec., pápasága 1. évében
[1353.]]

Reg.: ASV. RA. 124/95V. (Df. 289 443.)
R.: Áldásy 65. (128. szám).

763. 1353. dec. 9. Avignon

[VI. Ince pápa] Miklós [fia] Györgynek Erzsébet királyné (V) kérésére a
veszprémi egyházban kanonokságot rezervál a kanonoki jogok teljességével,
valamint jelenleg üres v. a későbbiekben megüresedő prebendát, melyet szemé-
lyesen v. procurator-a útján az üresedésről való értesüléstől számított egy hóna-
pon belül fogad el. A pápa inti a veszprémi püspököt és a kápt.-t, hogy az elfo-
gadás előtt a fentiekről ne rendelkezzenek, mert érvénytelennek fogja tekinteni,
ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. A pápa fenti rendelke-
zése akkor is érvényben marad, ha ellentétes a kanonokok meghatározott számá-
val, a veszprémi egyház statutum-aival és szokásaival, v. ha valaki a fentiekről
pápai v. legátusi oklevéllel rendelkezik, illetve ha a pápa korábban megengedte a
püspöknek és a kápt.-nak, hogy senki elfogadására nem kötelezhetőek. Ha
György nem tud jelen lenni a veszprémi egyház statutum-ainak és szokásainak
megtartásáról szóló eskün, azt távollétében procurator-a is leteheti, ő pedig ak-
kor, amikor ott lesz. György a szerémi egyház kanonokságát és prebendáját, va-
lamint a Paz-i főesp.-séget tartja. D. Avinione, V. Id. Dec., pápasága 1. évében.
[1353.]

Reg.: ASV. RA. 124/516v. (Df. 289 445.)
K.: Vespr. II. 161. (187. szám).
R.: Áldásy 65–66. (129. szám); Reg. Suppl. II. 27. (35. szám); Rábik, Reg.

Suppl. II/1. 171. (276. szám).

764. [1353. dec. 9. Avignon]

[VI. Ince pápa] a nyitrai püspöknek, a fehérvári (veszprémi egyházm.)
prépostnak és az avignoni sacristának. Miklós [fia] Györgyöt a veszprémi egy-
házban fogadtassák kanonokká, biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a
kápt.-ban helyet és a javadalomban, annak jogaiban, jövedelmeiben és bevétele-
iben védelmezzék meg. D. ut supra. [Avinione, V. Id. Dec., pápasága 1. évében.
[1353.]]

Reg.: ASV. RA. 124/516v. (Df. 289 445.)
R.: Áldásy 66. (129. és 130. szám).
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Megj.: R. a 130. szám alatt a Registra Avenionensia helyett a Registra
Vaticana-ra hivatkozik (vol. 220., 217. szám), ami az MNL. OL. gyűj-
teményében jelenleg nem lelhető fel.

765. 1353. dec. 9. Avignon

[VI. Ince] pápa István [fia] Péter nyitrai kanonoknak adományoz [I.] Lajos
király kérésére az esztergomi egyházban megüresedő javadalmat (dignitas v.
personatus v. administratio v. officium), lélekgondozással v. anélkül. Péter a
nyitrai egyházban tartott kanonokságot és a trencséni főesp.-séget kész letenni.
A beiktatásra a veszprémi és a nyitrai püspököt, valamint az avignoni egyház
sacristáját kéri fel. D. Avin[ione], V. Id. Dec., pápasága 1. évében. [1353.]

R.: Áldásy 66. (131. szám) (Innoc. VI. R. V. vol. 244. 265b. alapján); Reg.
Suppl. II. 278. (33. szám) (Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 145. alapján); Rá-
bik, Reg. Suppl. II/1. 170. (274. szám).

766. 1353. dec. 9. Avignon

Erzsébet királyné tájékoztatja [VI.] Ince pápát, hogy Demeter [fia] Péter
egri kanonok VI. Kelemen pápa oklevele alapján az egri egyház Zemlin-i
főesp.-ségéről úgy hitte, hogy Demeter [fia] János halála után megilleti és el is
foglalta. Később Demeter [fia] András Pankata-i főesp.-sel el is cserélte és
immárom három év óta a Pankata-i főesp.-séget békében bírja. A királyné kéri,
hogy a pápa a cserét hagyja jóvá és erősítse meg a Pankata-i főesp.-ségben Pé-
tert, aki az egri, az aradi és a csanádi egyházakban kanonokságokat és preben-
da-kat tart. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, V. Id. Dec., pápasága 1.
évében. [1353.]

R.: Reg. Suppl. II. 280–281. (36. szám); Doc. Trans. C. X. 242–243. (232. szám)
(román); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 172. (277. szám).

767. 1353. dec. 10. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy az előtte személyesen megje-
lent Márk mr. esztergomi cantor a kápt. nevében előadott kérésére nyílt okleve-
lében átírja a váci kápt. 1349. márc. 23-án kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII.
220. szám) az Esztergom m.-i Nana birtok hj.-áról, mások jogainak sértetlenül
hagyásával. D. Bude, f. III. prox. p. fe. B. Nicolai conf., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 31/1/11. (Df. 236 765.)
Hártya. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.
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Á.: I. Lajos, 1360. júl. 25. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia
31/1/13. (Df. 236 767.)

K.: F. IX/2. 229–230. (110. szám); Str. IV. 111–112. (82. szám).

768. 1353. dec. 10.

A pécsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük szemé-
lyesen Ders fia Miklós mr. és bemutatta a saját, 1344. máj. 30-án kelt nyílt okle-
velüket (l. Anjou-oklt. XXVIII. 415. szám) Palkana ~ Palkuna ~ Palkania birtok
(Baranya m.) zálogosításáról és azt kérte, hogy mivel ő fiaival: Ders-sel és
Györggyel a birtokot Tamás c. országbíró egyezséglevele értelmében Bakania-i
Nagy (Magnus) Renoldus fiainak: Imre és Dénes mr.-nek zálog címen átadták
(ezen a címen bírták ők korábban), a birtokjog biztosítása végett a a Palkuna és
más birtokokra vonatkozó zálogosító oklevelet Imre és Dénes részére pecsétjük
alatt írják át. A kápt. a kérésnek eleget téve a bemutatott oklevelet pecsétje alatt
átírta. D. 4. die oct. fe. B. Andree ap., a. d. 1353.

E.: Dl. 69 972. (Sibrik cs. lt. 19.) Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölés és mandorla alakú pecsét körvonala.

769. 1353. dec. 10.

A pécsi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy Tamás c., [I.] Lajos király
(H) országbírájának okt. 25-én kelt (l. 684. szám) és itt átírt, a Bakunya-i Nagy
(Magnus) Reynoldus fiai: Imre és Dénes mr.-ek, valamint Ders fia Miklós mr. és
fiai: Ders és György közötti megállapodást rögzítő oklevelének megfelelően
Nempty-i József fia András (Renoldus fiai: Imre és Dénes mr.-ek részére kül-
dött) és Tiba fia Mihály (Ders fia Miklós és fiai részére küldött) királyi embe-
rekkel kiküldték tanúságtevőiket: Tamást, a Szt. Balázs vértanú-oltár mr.-ét
(Renoldus fiai részére) és Mihályt a Szt. Kereszt-oltár mr.-ét (Miklós és fiai ré-
szére), karpapokat, akik visszatérve a következőket jelentették: dec. 7-én (in oct.
fe. B. Andree ap.) kiszálltak a Baranya m.-i Palkunya birtokra és a nyolcad első
napján (in primo die earundem oct.) Ders (apja és fr.-e nevében is) a birtokot
minden tartozékával és haszonvételével (szántóföldek, kaszálók, erdők, ligetek,
állóvizek, halastavak és vízfolyások), korábbi határai mellett iktattatta Renoldus
személyesen megjelent fiainak: Imrének és Dénesnek, ellentmondás nélkül és
őket abba csere címén bevezettette. D. 4. die diei oct. fe. B. Andree ap. supra-
dict., a. d. 1353.

E.: Dl. 69 973. (Sibrik cs. lt. 20.) Hártya. Hátlapján természetes színű, mandorla
alakú pecsét körvonala.
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770. 1353. dec. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) a szepesi kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Vytez-i Lőrinc mr. nevében, hogy Peren-i Miklós c. fiai: Pál, István és
Vyncentius az igazságot elhallgatva ellene vizsgálatot kezdeményeztek, misze-
rint ő máj. 3-án (in fe. Inv. S. Crucis) Pál nevű Jardanfolua-i jobbágyukat a falu
végén (in fine) két életveszélyes sebbel megsebesítve félig holtan hagyta hátra.
Azonban Lőrinc azt állítja, hogy mindenben ártatlan. Ezért az uralkodó felszólít-
ja a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Anda fia Miklós
v. Herman fia Mihály v. Bayor-i Beke fia János király ember lefolytatja a vizs-
gálatot és erről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, in fe. S. Lucie virg., a. d. 1353.

Á.: Szepesi kápt., 1354. jan. 18. Dl. 41 235. (Mú. Tá. Berthóthy 46.)
Megj.: Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 24. szám.

771. 1353. dec. 13.

A budai egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Bene-
dek mr., egri kanonok, Hewes-i főesp. és az egri kápt. nevében tiltakozva el-
mondta, hogy Eger városában (civitas), az Egeruize folyón, János egri custos
kertje mögött (retro ortum) a kápt.-nak oklevelekkel bizonyíthatóan van egy
malma, amelyet most Miklós egri püspök az egyetértésük és akaratuk nélkül az
egri egyház Szt. Mária Magdolna-oltárához (altar B. Marie Magdalene) akar csa-
tolni az ő kárukra és sérelmükre. Hogy közösségük joga ne sérüljön, ezért Bene-
dek mr. Mikós püspököt és utódait eltiltja a malom bármely oltárhoz való csato-
lásától és hogy erről bármely kápt., püspök, konv. v. a királyság jogszolgáltatója
(iusticiarius) oklevelet adjon ki, továbbá a püspököt, utódait és az oltár szolgálat-
tevőit (minister) a malom elfogadásától. D. in fe. B. Lucie virg., a. d. 1353.

E.: HML. Egri székesfőkápt. mlt. 793 és 28/1/5. (Df. 210 719.) Hátlapján ké-
sőbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés. Hátlapjára nyomott pecsétet
rögzítő szalagok látszanak.

772. 1353. dec. 13.

Az erdélyi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük sze-
mélyesen egyrészről János fia Mannus, Kallyan-i nemes a maga és a Clusmo-
nostra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének megbízólevelével képviselt fr.
uterinus-a: Bertalan és fia: Jakab nevében, másrészről Rymarius mr. Cluswar
város (civitas) notarius-a a Cluswar-i polgárok (cives et hospites) nevében és
előbbi elmondta, hogy nehézségeik miatt a Clus m.-i, Zomus folyó mellett fekvő
Vndotelek, alio nomine Tarchahaza nevű birtokukat minden tartozékával és ha-
szonvételével együtt (szántóföldek, legelők, rétek, vizek, malomhelyek) eladták
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a Cluswar-i polgároknak 100 M.-ért, minden M.-t 80 garassal számolva, maguk-
nak és örököseiknek abban semmilyen jogot fenn nem tartva, hanem azt átru-
házva a polgárokra. Mannus kijelentette, hogy ő, fr.-e és fia a polgárokat a bir-
tokkal kapcsolatban minden zaklatástól megvédelmezik saját költségükön és fá-
radságukon. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősített privilegális oklevelet ad
ki. D. in fe. B. Lucie virg. és mart., a. d. 1353. Domonkos a prépost, Lorand a
custos, Benedek a cantor és Miklós Clus-i főesp. a decan. A.

E.: Archivele Statului Cluj. Kolozsvár város lt., Kolozsvár város tanácsa, privi-
légiumok TT/27. (Df. 281 203.) Hártya. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlap-
ján későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Á.: Kolozsmonostori konv., 1776. ápr. 22. AL. Toldalagi cs., Oklevelek 80. (Df.
257 541.)

K.: Kolozsvár I. 51. (28. szám); ZW. II. 101–102. (682. szám); Doc. Trans. C.
X. 243–244. (233. szám) (román ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 271. (737. szám).

773. 1353. dec. 13.

A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos király-
nak (H), hogy Germoth-i Lukács és fiai: János, Miklós és István, továbbá Buken
fiai: Miklós és Jakab érdekében kiadott és itt átírt, nov. 25-én kelt oklevelének (l.
733. szám) megfelelően Gergely fia János királyi emberrel kiküldték Balázs fr.
sacerodos-t Germoth birtok hj.-ára és iktatására, akik visszatérve egybehangzóan
azt jelentették, hogy kiszálltak Germoth-i Lukács és fiai: Miklós és István, vala-
mint Buken fiai: Miklós és Jakab birtokára, az összehívott szomszédok és hatá-
rosok jelenlétében azt igaz és régi határai mentén bejárták, 19 határjelet találtak,
melyekkel a nemesek Germoth birtokát elválasztották az esztergomi egyház ne-
mes jobbágyainak Germoth nevű birtokától és iktatták a nemeseknek azzal a
joggal, amivel hozzájuk tartozik, ellentmondás nélkül. D. f. VI. prox. p. fe. B.
Nicolai conf., a. d. 1353.

E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 28/1/9. (Df. 236 951.).
Papír, hátlapjára nyomott pecsét körvonala. Hátlapon középkori kézzel:
Brevis reambulatio metarum possessionis Germath quorundam nobilium ab
altera possessione similiter Germath nobilium ecclesie Strigoniensis.

K.: Str. IV. 112. (83. szám); Keglevich K., Garamszentbenedek 86–87. (93.
szám).

774. 1353. dec. 13.

A váradi egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy László csázmai prépost,
kápolnaispán és titkos kancellár oklevelének megfelelelően egyrészről István fia
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László Anarch-i nemes, másrészről Mark-i Erne germanus-ának: Miklósnak fiai:
Egyed és László két-két nemest tartoztak a kápt.-hoz vezetni dec. 13-án (in oct.
fe. B. Nicolai conf.), hogy közöttük ítéletet hozzanak. A terminuson Anarch-i
István fia László Magyar (dict.) Dénest és Parlag-i Pál fia Miklóst, Egyed a ma-
ga nevében, László nevében pedig atyja: Miklós a kápolnaispán megbízólevelé-
vel Bakta-i Gergelyt és Kyde-i Pált vezette a kápt. elé. A négy nemes a felek elő-
terjesztéseinek meghallgatása és okleveleinek elolvasása – az okleveleket a kápt.
pecsétfőjével (caput sigilli) látta el – után úgy döntött, hogy Egyednek és Lász-
lónak [1354.] febr. 16-án (in quind. fe. Purif. B. Marie virg.) fejenként 18-18
(összesen 36) nemes eskütársukkal esküt kell tenniük a kápt. előtt arról, hogy
István fia László vádjaiban (gyilkosságokban, végtagok megcsonkításában, vesz-
szőzésekben, szidalmazásokban, károkozásokban és más gonoszságokban és kü-
lönösen azokban, amiket István fia László tudományvevő oklevele tartalmaz)
ártatlanok. Továbbá ugyanaznap István fia Lászlónak Miklós fiaival: Egyeddel
és Lászlóval szemben 12 nemes eskütársával esküt kell tennie, hogy Egyed és
László vádjaiban (hatalmaskodás, jobbágyaiknak megtámadása és házaikhoz
kergetése és más, a peres ellenfél oklevelében foglalt gonoszságokban) ártatlan.
A döntés után a felek távoztak a kápt.-tól. D. in termino supradict. a. d. 1353.

E.: —. Fk.: Dl. 96 340. (Vay cs. berkeszi lt. 331.) Hátlapján mandorla alakú
zárópecsét körvonala.

R.: Vay berkeszi 439. (147. szám).

775. 1353. dec. 14. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet a vasvári kápt. idéző- és birtokvisszavevő oklevele értelmében
dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) Nagy Korongh és [.......] birtokok (Vasvár
m.) ügyében a személyesen megjelent Korongh-i Simon fia Miklós viselt Nog-
morthun-i Lőrinc fia Nykul ellen, aki helyett az időpont elfogadója jelent meg
(pro quo assumptor termini conparenedo terminum assumpsit), időpont ütközése
miatt (ratione prioritatis termini) elhalasztja [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe Epiph.
d.) D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 98 394. (Sigray cs. lt. 42/8.) Vízfoltos, több része olvashatatlan, ezek
Má.-ból pótolva. Hátlapján külzet (Má.: Pro Nicolao filio Simonis de Ko-
rongh contra Nykul filium Laurentii de Nagymarthun ad octavas festi Epi-
phaniarum Domini prorogatoria.) és természetes színű, kerek zárópecsét tö-
redékei.

Má.: Ua. szám alatt (18. sz.-i).
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776. 1353. dec. 14. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírójának [és Turóc m.] honorbirtokosá-
nak oklevele a [nyitrai] kápt.-hoz. Az Wrs-i Mihály fiai: Miklós és Domonkos és
Miklós fia András közötti perben a felek nov. 18-án (oct. fe. B. Martini conf.)
megjelentek előtte, ő pedig vizsgálat lefolytatására kérte fel a kápt.-t, melyről a
jelentést [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epyph. d.) a királynak kérte. D. Bude, 27.
die termini prenotati, a. d. 1353.

E.: Dl. 100 057. (Batthány cs. lt. Örs.) Papír, halvány, alig olvasható. Hátlapon
külzet (Amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Nitriensis pro Nicolao et
Dominico filiis Mychaelis de Wrs contra Andream filium Nicolai ad octavas
festi Epiphaniarum Domini citatoria (?).), továbbá természetes színű, kerek
zárópecsét nyoma.

777. 1353. dec. 14. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa
azt a pert, melyet a pozsonyi kápt. (akinek a nevében és megbízólevelével Mi-
hály mr. főesp. jelent meg) viselt a nyitrai kápt. idézőlevelének megfelelően dec.
7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) Bozyn-i Sebus mr.-el és fiával: Jánossal szemben
(akiknek nevében Máté fia Domonkos jelent meg Miklós nádor megbízólevelé-
vel) a felek megbízottjainak akaratából elhalasztja [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe.
B. Georgii mart.). D. Bude, 8. die termini prenotati a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. R/2/51. (Df. 273 042.) Papír. Zárópecsétre utaló
bevágások.

Megj.: Hátlapja hiányzik az MNL. OL. gyűjteményéből.

778. 1353. dec. 15.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük sze-
mélyesen Ugh-i (Vas m.) Ugh fia Lőrinc és fia: Péter és elmondták, hogy az Ugh
birton lévő birtokrészüket, vagyis két aratrum-ra terjedő szántóföldet, amely
Magassi birtok felé esik, mezei földeket (terra pascualia seu campestria),
Rengeth birtok mellett Ke-re fekvő bozótost, a Marzal folyó felé É-ra eső legelőt
(foenilia), minden tartozékukkal és haszonvételükkel egyetemben 15 bécsi
M.-ért (minden M.-t 10 pensa-val számolva) eladták Gyürke fia Miklós, Péter
fiai: Pál és János, Tamás fia Benedek, Fábián fiai: Demeter és Dénes Magassi-i
nemeseknek örökös birtoklásra és visszavonhatatlanul. A birtokból egy rész
Gyürke fia Miklóst, egy rész Péter fiait: Pált és Jánost, egy rész pedig Tamás fia
Benedeket és Fábián fiait illeti meg. Ha Lőrinc fiai: Miklós és Lőkös (Leucus)
ennek az eladásnak a jövőben ellent mondanak, akkor Lőrinc és fia: Péter a
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Magossi-i nemesekkel szemben párbajban vesztesként marasztaltassanak el (in
succubitu facti duelli potenciali), amire Lőrinc és Péter személyesen kötelezték
magukat a kápt. előtt. Minderről a kápt. függőpecsétjével megerősített és
intercidált privilegiális oklevelet állít ki. D. die domin. prox. p. fe. B. Lucie virg.
et mart., a. d. 1353. Amikor Péter, István szlavón-horvát-dalmát herceg kápol-
na[ispánja] és titkos kancellárja a prépost, Domonkos a cantor, Mihály a custos
és István a decan.

E.: —. (K. szerint hártya, vörös sodraton függő pecséttel, f[első]büki Nagy Sán-
dor családi lt.-ában.)

Má.: Dl. 12 810. (Bírósági lt.-akból, Curiai lt., Jelzet nélkül.) (17. sz.-i.?)
K.: HO. IV. 179–180. (139. szám).

779. 1353. dec. 16. Lyon

[VI.] Ince pápa a Pannonia-i Benedek rendi Szt. Márton-monostor apátja
és konv.-je (győri egyházm.) kérésének megfelelően meghagyja az esztergomi
érseknek és a nyitrai püspöknek, hogy a monostortól elidegenített javakat vissza-
szerezni igyekezzenek és az ellentmondókat egyházi büntetéssel (per censuram
ecclesiasticam) fenyegessék meg. A tanúkat pedig szintén egyházi büntetés mel-
lett figyelmeztessék az igazmondásra. D. Lugduni, XVII. Kal. Ian., pápasága 2.
évében. [1353.]

E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 420 és 45M. (Df. 207 412.) K. szerint hártya.
Kenderzsinegen függő pecséttel volt megerősítve.

K.: P. II. 410. (143. szám).

780. 1353. dec. 16. Buda

[I.] Lajos király (H) a váradi kápt. tudtára adja, hogy jelentették neki
Chahul-i Nagy (Magnus) János nevében, hogy a László fia Lászlóval szemben,
[1354.] jan. 2-án (2. die diei Strennarum), a Lelez-i konv.-ben leteendő esküjé-
nek meghallatására tanúsáságtevőre lenne szüksége. Ezért az uralkodó felkéri a
kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Kawas-i Demeter v.
Baxa-i Simon v. Tyuis-i István királyi ember az eskü napján kiszáll a konv.-hez
és meghallgatja az esküt és minderről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, II. f.
prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1353.

Á.: Váradi kápt., 1354. jan. 15. Dl. 64 043. (Kapy cs. lt. 41.)
Megj.: Az átíró oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVIII. 18. szám.
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781. 1353. dec. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) Szatmár m. c.-ének, alispánjának és a szb.-knak tudtá-
ra adja, hogy jelentették neki Symien-i Lengel (dict.) János fia Leukus nevében,
hogy amikor nov. 13-án (f. IV. prox. p. fe. B. Martini conf.) Philip birtokon lévő
részére ment, hogy az ott lakó jobbágyainak disznói után a tizedet beszedje (ad
exigendam decimas porcorum ex parte iobagionum suorum sibi provenientes
accessisset) Gallo-i Iwan fia András unokafivérét (consobrinus): Pozab-i Tamás
fia Miklóst, valamint famulus-ait: Makra-i Jánost, Erdel-i (dict.) Istvánt és min-
den Beltuk-i és Philip-i jobbágyát felfegyverezve ellene küldte, akik meg akarták
ölni, szállását (hospitium) fel akarták gyújtani, lovait és famulus-ainak lovait
elrabolták és maguknál tartották. Ezért az uralkodó felkéri a m. hatóságát, hogy
egyet v. kettőt maguk közül küldjenek ki, akik mindenkitől, akitől lehet és kell,
megtudják az igazságot a fentiekről, majd pedig tegyenek neki jelentést. D.
Bude, f. III. prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1353.

E.: Dl. 51 647. (Kállay cs. lt. 1300/1125.) Papír. Hátlapján külzet (Fidelibus suis
comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus Zathmariensis, pro
Leukus filio Iohannis dicti Lengel de Symien inquisitoria.), későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és zárópecsétre utaló viaszdarabka.

K.: AO. VI. 150. (94. szám) (formulás részeken hiányokkal).
R.: Kállay II. 22. (1125. szám); Doc. Trans. C. X. 245. (234. szám) (román).

782. 1353. dec. 17.

Az egri kápt. 1353. dec. 17-én (a. d. 1353., f. III. prox. fe. S. Lucie virg.)
kelt oklevele szerint Osdyan-i Márton fia András fia Domonkos a saját és roko-
nai: Bangus fia Miklós és Márton fia Peteu nevében, valamint Osdyan-i Károly
fia Bogus fia Miklós mr. rokonaival (consanguinei): Márton fia Peteu-val és
Miklós fia Miklóssal tiltakozott, hogy Veres-i Kuer (dict.) Miklós fia János fia
György és mások Mortunlehotaya földet és más birtokaikat elfoglalták.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1360. máj. 12. Dl. 1553. (MKA. NRA. 737/30.)
Megj.: A kápt. 1353. aug. 3-án kelt oklevele (l. 520. szám) ugyanezzel a tarta-

lommal őrződött meg Tá.-ban.

783. 1353. dec. 17.

A Gron melletti Szt. Benedek-konv. emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Hanc fia Miklós és bemutatta Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírá-
jának, Budán, 1351. dec. 13-án kelt oklevelét, melyben megerősítette Pál c., or-
szágbíró Rozyna birtok bírságaival és más bevételeivel kapcsolatos oklevelét;
továbbbá Tamás c., országbíró másik oklevelét egy, a Rozyna birtokkal szom-
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szédos földrészről, mely Miklóshoz csere útján került és a bemutatott oklevelek
átírását és megerősítését kérte. A konv. a kérésnek eleget téve a bemutatott okle-
veleket szóról-szóra átírja és megerősíti. D. f. III. prox. p. oct. fe. B. Nycolai
conf., a. d. 1353.

E.: —. (Rábik szerint a Nagyszombati Szt. Adalbert Levéltárban volt, fond
Listiny, B. I. a. jelzet alatt.)

K.: Z arhívu Spolku sv. Vojtecha. In: Kultúra. časopis slovenskej inteligencie.
XI. (1939) 178. (1311-es dátummal); Rábik 39–40. (18. szám); Keglevich
K., Garamszentbenedek 87-89. (94. szám).

Megj.: Tamás c. 1351-ben kelt oklevelét l. Rábik 38–39. (16. szám).

784. 1353. dec. 18.

A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je
emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Nogech-i László fia János a fehérvári
Szt. István király keresztes konv. megbízólevelével (conventus Cruciferorum do-
mus hospitalis ecclesie beati regis Stephani de Alba) fehérvári (Albe commoran-
tes) János fia István és felesége: Erzsébet nevében, másrészről Nogech-i Iwanka
fia Márk a maga, valamint Chack fia: Miklós, Miklós fia György, Jakab fia Pál
és András fia Petew Nogech-i hospesek nevében és László fia János elmondta,
hogy János fia István és felesége a Nogech falu területén, a Gyos hegyen lévő
szőlejük felét (szomszédok: Dé: András fia Petew, É.: Pál fia András, valamint
István és Erzsébet) 4 M. széles bécsi dénárért (minden M.-t 10 pensa-val szá-
molva) eladták Iwanka fia Márknak, valamint fiainak: Jánosnak és Tamásnak és
örököseiknek örökös birtoklásra. Az eladáshoz Erzsébet rokonai és egyúttal a
szőlő szomszédosai (proximi et vicini ipsius vinee et domine Elizabeth): Chack
fia Miklós, Miklós fia György, Jakab fia Pál és András fia Petew beleegyzésüket
adták. D. f. IV. prox. p. fe. S. Lucie virg., a. d. 1353.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 14/13/3. (Df. 226 755.) Hártya. Hát-
lapon rányomott, kerek pecsét töredékei és későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tartalmi összefoglaló.

K.: Mons Sacer I. 445. (16. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 76. (67.
szám).

785. 1353. dec. 18.

Simon mr. pozsonyi, győri és bakonyi (Boconiensis) c. emlékezetül adja,
hogy [I.] Lajos király (H) parancsba adta neki udvari lovagja (miles) Tot Lőrinc
fia Lewkus mr. révén, hogy a Hamburga-i hospeseknek a Teben-i szőleikre vo-
natkozó jogairól, ahogyan azt az uralkodónak a registrumukban (in registro suo)
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bemutatták és a Teben-i előkelő polgárok (cives pociores) megerősítették, adjon
ki oklevelet. Ezek a jogok a következők:
(1.) a szőlő metszése idején (tempore putationis seu rastrationis), mindenki egy
urceum után 40 dénárt fizet.
(2.) A szüret idején (tempore vero collectionis vinearum videlicet in vindemio)
egy urceum után 80 dénárt fizet, amelyet vulgo vendégadónak (donum
hospitum) neveznek.
(3.) A szüret után a vulgariter peregrecht-nek nevezett terragium megfizetésekor,
minden urceum után nyolc dénárt kell adni, valamint pluszban 2 dénárt.
(4.) Aki a borból Au.-ba akar vinni, minden 10 csöbörből (urna) egyet kell ti-
zedként megfizetnie, amelyet a saját birtokáról (de sua vera cultura) hordóban
(ad doleum) kell a tizedszedőknek (decimatores) átadnia.
(5.) Egy, bármilyen nagyságú tunella után négy dénár pecsétpénzt (denarios
sigillares) kell fizetni.
(6.) Aki Tebenből el akarja vinni a bort 18 dénár tributum-ot kell fizetnie a bort
szállító szekér után (de una carrata vini).
(7.) Egy 24 urna nagyságú tunella után 12 dénárt kell fizetni tributum-ként.
(8.) Egy trinarium bor után 12 dénárt kell fizetni tributum-ként.
(9.) 12 csöbör (urna) után 12 dénárt kell fizetni tributumként.
(10.) A szőlőt eladni v. venni szándékozók csak a Teben-i villicus-nak kötelesek
engedelmeskedni (dare obligatur ... suam iusticiam), ahogy az régtől fogva szo-
kás
(11.) A szőlő eladásának vagy megvételének idején annak senki nem mondhat
ellent v. akadályozhat.
Az ispán elrendeli, hogy a Hamburga-i hospeseket a szőlő metszése és a szüret
idején minden háborgatástól mentesen a földön és a vízen szabadon használhas-
sák haszonvételeiket.
Minderről a hospeseknek pecsétjével megerősített oklevelet ad. D. a. d. 1353., f.
IV., in quatuor temporibus an. fe. Nat. Christi.

Á.: I. Lajos, 1360. ápr. 26. > pozsonyi kápt. 1387. szept. 15. > pozsonyi kápt.,
1424. nov. 2. Dl. 4402. (NRA 1509/21.).

K.: AO. VI. 150–152. (95. szám).
R.: Doc. Trans. C. X. 245. (235. szám).

786. 1353. dec. 19.

Az egri kápt. 1353. dec. 19-én kelt (f. V. [prox. p.] B. Lucie virg., a. d.
1353.) oklevele szerint: Vyliam fia: János Kysbarch-i Pál fia: János királyi em-
berrel és az egri kápt. tanúságtevőjével dec. 14-én (f. II. prox. p. fe. [Conc.] B.
Marie virg.) Kysfalud birtokot a szomszédok és határosok összehívása után és
jelenlétükben régi és igaz határai mellett bejáratta és ellentmondás nélkül magá-
nak iktattatta.
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Tá.: Tamás országbíró, 1354. febr. 20. Dl. 61 194. (Kisfaludy cs. lt. 82.)
Megj.: Tamás országbíró oklevelét l. Anjou-oklt. XXXVIII. 87. szám.

787. 1353. dec. 20.

A pozsonyi kápt. 1353. dec. 20-án kelt (in vig. fe. B. Thome ap., a. d.
1353.) nyílt oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Ogya-i Andych mr.,
másrészről familiaris-ai: Eliasuotha-i Miklós fiai: Illés és János és előbbi el-
mondta, hogy vásárolt Wyuasar nevű birtokát minden tartozékával és haszonvé-
telével együtt szolgálataikért, illetve 30 M. széles bécsi dénárért (minden M.-t 10
pensa-val számolva) Illésnek és Jánosnak adományozta és eladta (donasset atque
vendidisset) és a birtokra vonatkozó okleveleit a kápt. színe előtt átadta.

Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1376. márc. 4. Dl. 6321. (MKA., Acta eccl.
ordinum et monialium POSON 9/8.)
2. Tá1. > I. Lajos, 1380. febr. 6. Dl. 25 115. (MKA., Acta eccl. ordinum et
monialium POSON 24/18.)

Má.: 2. Tá1. 18. sz.-i Má.-a (Tá1. jelzete alatt).
1. Dl. 6669. (MKA., Acta eccl. ordinum et monialium POSON 24/10.)
(Tá2. 17. sz.-i. Má-a.)

788. 1353. dec. 21.

A fehérvári kápt. 1353. dec. 21-én (in. fe. B. Thome ap., in eodem a. d.
1353.) kelt nyílt oklevele szerint Zenthmarthon-i Salamon fia Domonkos a ko-
rábban végrehajtott birtokosztály során neki jutott Zenthmarthon-i, a Szt. Már-
ton-egyháztól É-ra fekvő telkekből egy Ke-re lévő földet, mely hosszúságában
70 királyi mértékkel mért öl (septuaginta [....] sew amplexium cum regali men-
sura mensurando) és hosszában 47 öl, a szomszédok és határosok beleegyezésé-
vel minden tartozékával és haszonvételével együtt eladja a kápt. előtt személye-
sen megjelent Zenthmarthon-i Tamás fiainak: Péternek és Jánosnak, valamint
örököseiknek örökös birtoklásra 17 M.-ért (minden M.-t 10 pensa-val számolva).

Tá.: Garai László nádor, 1449. márc. 13. Dl. 2832. (MKA. NRA. 694/35.)

789. 1353. dec. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Machala-i
Miklós és elpanaszolta, hogy a Sarus m.-i Varhegalya Bodosfalua ~ Bodusfalua
nevű birtokát minden bűne nélkül elvették tőle és a király Sarus nevű várához
csatolták és azt kérte, hogy az uralkodó azt számára állítsa vissza. A király egy-
némely hűséges híve jelentéséből megtudta, hogy a kérdéses birtok Miklósé és
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annak bűne nélkül idegenítették el tőle, ezért azt a vártól elvéve neki és utódai-
nak visszaadja igaz és régi határai mellett, mások jogainak sértetlenül hagyásá-
val. D. Bude, f. II. prox. p. fe. B. Thome ap., a. d. 1353.

E.: Magángyűjtemény, ismeretlen őrzési hely, Úsz cs. oklevelei 3 és 14. (Df.
277 874.) Hártya? N iniciálé. Hátlapján a lepergett nagypecsét által eredeti-
leg takarva kancelláriai jegyzet: Relatio Petri dicti Zudar.

Á.: 1. I. Lajos király, 1364. nov. 18. Magángyűjtemény, ismeretlen őrzési hely,
Úsz cs. oklevelei 4. és 6. (Df. 277 875.) Névalakok: Mochula, Varhegealia,
Varhegalia, Bodolofolua, Bodusfolua.
2. I. Lajos király, 1364. nov. 18. Magángyűjtemény, ismeretlen őrzési hely,
Úsz cs. oklevelei 18. (Df. 285 404.) Névalakok: Mochula, Varhegealia, Var-
hegalia, Bodolofolua, Bodusfolua.
3. I. Lajos király, 1364. nov. 18. > szepesi kápt., 1747. márc. 26. ŠA. v Pop-
rade (Poprád). Úsz cs. úszfalvi lt. 180 A 16v. (Df. 268 443.) (16v–17r.)
4. Váradi kápt., 1400. febr. 18. > szepesi kápt., 1747. márc. 26. ŠA. v Pop-
rade (Poprád). Úsz cs. úszfalvi lt. 180 A 27v. (Df. 268 443.) (27v.)
5. Szepesi kápt., 1747. márc. 26. ŠA. v Poprade (Poprád). Úsz cs. úszfalvi lt.
180 A 30v. (Df. 268 443.) (30v–31r.)

K.: Wagner, Sáros 54. (6. szám); Katona, Hist. crit. X. 93. (hiányos); F. IX/2.
212–213. (98. szám).

Megj.: Á. 3. szerint nyílt oklevél volt, a király korábbi, Ozoránál ellopott pecsét-
jével megerősítve (sigillo nostro priori in Usura furtive sublato).

790. 1353. dec. 23.

A Szt. Irenus vértanú-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy
a Huzyubach-i János fiainak érdekében kiadott, dec. 7.-én kelt és itt átírt okleve-
lének (l. 755. szám) megfelelően Kuchya-i István királyi emberrel kiküldték ta-
núságtevőjüket: Miklós karbeli presbitert, akik visszatérve egybehangzóan a kö-
vetkezőket jelentették: dec. 22-én (in die domin., in crastino videlicet fe. B. Tho-
me ap.) kiszálltak Hozyubach-i János fiainak Petrech és Gomol nevű birtokaira,
az összehívott szomszédok és határosok (különösen Boden-i Simon fia [János])
jelenlétében egy, János fiait örökség címén megillető és a Petrech és Gomol bir-
tokokhoz tartozó földrészt (határok, ahogyan Buhtus fia Domonkos, János fiai-
nak procurator-a mutatta: a Zaua folyó mellett haladó nagy árok (fossatum
magnum) közepe, Simon fia János Zymota nevű falvának közepén keresztülha-
ladó nagy út, füves ösvény (semita herbosa)) iktatni akartak, amikor Simon fia
János a földrész iktatásától őket eltiltotta és ezért ott őt megidézték János fiaival:
Miklóssal és Jánossal szemben [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) a ki-
rály jelenléte elé, hogy ellentmondásának okát megadja. D. 2. die citationis pre-
notate, a. d. supradicto. [1353.]
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E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznec László elenchusa szerint rendezett iratok
B/1/7. (Df. 265 550.) Papír (?), zárópecsétre utaló vágások. Előlap alján
jegyzet, de részben elmosódott és olvashatatlan: Procurator Dominicus filius
[... .... ....].

1353. dec. 24. Avignon [: 1354. dec. 24.]

[VI.] Ince pápa Spinis-i Simon [fia] Tamásnak biztosítja a váradi egyház kano-
nokságát és prebendát rezervál. D. Avinione, VIIII. Kal. Ian., pápasága 2. évében.
[1354.]

Reg.: ASV. RA 126.388r. (Df. 289 470.)
K.: Theiner II. 17. (26. szám)
R.: Áldásy 67. (137. szám); Doc. Trans. C. X. 247. (241. szám) (román); Erdélyi Okm.

III. 740.; Anjou-oklt. XXXVIIII. 522. szám.

1353. dec. 24. Avignon [: 1354. dec. 24.]

[VI. Ince] pápa Spinis-i Simon [fia] Tamás váradi kanonokságba és prebendába
való iktatásáról az esztergomi érseknek, az aradi főesp.-nek (csanádi egyházm.). D. ut
supra [Avinione, VIIII. Kal. Ian., pápasága 2. évében. [1354.]].

Reg.: ASV. RA 126.388r. (Df. 289 470.)
K.: —
R.: Áldásy 67. (137. szám), Doc. Trans. C. X. 247. (242. szám) (román); Erdélyi Okm.

III. 740.; Anjou-oklt. XXXVIIII. 523. szám.

1353. dec. 24. Avignon [: 1354. dec. 24.]

[VI. Ince pápa] András erdélyi püspök kérésére a padovai egyetemen tanuló
Spinis-i Simon fia Simonnak biztosítja a váci egyház kanonokságát és prebendát rezer-
vál. D. Avinione VIIII. Kal. Ian., pápasága 2. évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA 127.481v. (Df. 289 471.)
K.: —
R.: Áldásy 67. (135. szám); Doc. Trans. C. X. 245. (237. szám) (román); Erdélyi Okm.

III. 738.; Anjou-oklt. XXXVIIII. 524. szám.

1353. dec. 24. Avignon [: 1354. dec. 24.]

[VI. Ince pápa] Spinis-i Simon fia Simon beiktatásáról a zágrábi püspöknek, az
avignoni Szt. Agricola-egyház dékánjának és az óbudai prépostnak. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA 127.481v. (Df. 289 471.)
K.: —
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R.: Áldásy 67. (135. szám); Doc. Trans. C. X. 245. (238.) (román); Erdélyi Okm. III.
739.; Anjou-oklt. XXXVIIII. 525. szám.

1353. dec. 24. Avignon [: 1354. dec. 24.]

[VI. Ince pápa] Hemingrius [fia] Hedenricus özvegyének (erdélyi egyházm.) a
szokott gyóntatói kegyelmet adja. D. Avinione, VIII. Kal. Ian., pápasága 2. évében.
[1354.]

Reg.: ASV. RA 127.481v. (Df. 289 483.)
K.: —
R.: Áldásy 67. (136. szám); Doc. Trans. C. X. 246. (239. szám) (román); Erdélyi Okm.

III. 741.; Anjou-oklt. XXXVIIII. 526. szám.

1353. dec. 24. Avignon [: 1354. dec. 24.]

[VI. Ince pápa] Henrik [fia] Péter alio nomine Phuenslan erdélyi egyházm.-i
laicus-nak a szokott gyóntatói kegyelmet adja. D. Avinione, VIII. Kal. Ian., pápasága 2.
évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA 127.481v. (Df. 289 483.)
K.: —
R.: Áldásy 67. (136. szám); Doc. Trans. C. X. 246. (240.) (román); Anjou-oklt.

XXXVIIII. 527. szám.

791. 1353. dec. 2.

[I.] Lajos király 1353. dec. 27-én, országlásának 12. évében kiadott okle-
vele (a. d. 1353. V. Kal. Ian.) szerint a Tolna m.-i Apar és Kueznye (Tá2.: Kw-
eznye) alio nomine Zomborfalua birtokokat Petherke fia Dénes fia János, Ilona
nagyapja szerezte meg.

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1408. júl. 26. Dl. 71 694. (Bezerédy cs. ménfői lt.
23/4.)
2. Tá1. > Garai László nádor, 1453. dec. 4. Dl. 67 825. (Tallián cs. lt.
159.)

Megj.: Garai Miklós oklevele szerint két, ezen a napon kelt oklevelét írták át I.
Lajosnak, ugyanezzel a tartalommal. Mind a két oklevél privilégium
volt, a király két darab kétoldalú függőpecsétjével megerősítve, melyek
közül az egyik az Ozoránál elveszett pecsétnyomó lenyomata volt (in
partibus Uzure deperdito), a másik pedig az újonnan csináltatott.
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792. 1353. dec. 27.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H)
hozzájuk eljutatott oklevelének megfelelően – miszerint Isabor-i János fia Péter
királyi emberrel küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében a királyi em-
ber Kauas-i Gergely fia Miklós, valamint fiai: Gyula és Jakab kezükön lévő
Toufeu alio nomine Teuteus és Balasfeulde nevű birtokrészeit, valamint az el-
hunyt (quondam) Domonkos fia Miklós őket megillető, Zala m.-i birtokát az
összehívott szomszédok és határosok jelenlétében régi és igazi határaik mellett
bejárja és a szükséges helyeken új határjeleket emel, majd a bejárt, a többi bir-
toktól határokkal elválasztott birtokrészeket iktatja Gergely fia Miklósnak és fia-
inak, azzal a joggal, amivel hozzájuk tartoznak, az esetleges ellentmondókat pe-
dig megidézi a király jelenléte elé és minderről a határok leírásával tegyenek
jelentést – János fia Péter királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét, Péter karbeli
clericus-t, akik visszatérve egybehangzóan a követezőket jelentették: dec. 18-án
(f. IV. prox. an. fe. B. Thome ap.) kiszálltak a birtokrészekre, a szomszédok és
határosok jelenlétében azokat bejárták régi határaik mentén, a szükséges helye-
ken új határjeleket emeltek és iktatták Gergely fia Miklósnak és fiainak örökös
birtoklásra, ellentmondás nélkül. Hj.: sarok földjel (meta terrea angularis), a
Toufeu víz közepe, Toufeu-i László fia Pál határai (ettől É-ra Gergely fia Miklós
és fiai birtoka, Ny-ra László fiának birtoka van), Rokolyan és Bok birtokok hatá-
rai, új földjelek, tó (stagnum seu locum aque), amitől Ny-ra Miklós és fiainak
birtoka, Ke-re Benedek fia Lorand birtoka fekszik. Minderről a kápt. Miklósnak
és fiainak függőpecsétjével megerősített és intercidált priviegiális oklevelet állít
ki. D. 10. die erectionis metarum prescriptarum, a. d. 1353. Amikor Péter a pré-
post, Domonkos a cantor, Mihály a custos és István a decan.

E.: Dl. 4403. (MKA. NRA. 558/25.) Hártya, néhol vízfoltos. Felső szélén az
ABC betűk alsó fele látható. Függőpecsétre utaló bevágások. Hátlapján ké-
sőbbi kézzel írot, latin nyelvű tárgymegjelölés.

Má.: Dl. 4403 (MKA. NRA. 9/3.) (15. sz.-i).
Tá.: Garai Miklós nádor, 1382. máj. 16. Dl. 91 889. (Festetics cs. lt. ZALA 45

C.)
K.: Zala I. 548–550. (347. szám).

793. 1353.

[I.] Lajos király (H) 1353-ban (a. d. 1353) kelt, kettős pecsétjével megerő-
sített privilegiális oklevelében átírta a saját, 1349. máj. 22-én, Pozsonyban kelt,
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 363. szám), továbbá kiderült az oklevélből,
hogy Geletheus fia János mr. turóci c. megjelent az uralkodó színe előtt famu-
lus-ával, Mark fia Fodor (dict.) Jánossal és a király elé tárta utóbbi szolgálatait
és érdemeit, melyeket a király szolgálatában szerzett és mindezekért a Nyitra
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m.-i, a Nitra folyó mellett fekvő Leleth nevű, a király adományozási jogához
tartozó földet adományul felkérte Fodor (dict.) János számára. A király Fodor
(dict.) János érdemeire, különösen Machou vára alatt vére hullására és fr.-einek
halálára tekintettel az említett földet neki és örököseinek adományozza örökös
birtoklásra, régi határai mellett, minden tartozékával és haszonvételével együtt.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1378. márc. 25. Dl. 57 158. (Berényi cs. lt. 11.)

794. 1353.

[I.] Lajos király 1353-ban (a. d. 1353.) kelt oklevele szerint: a király em-
lékezetébe idézve Lachk mr. fia András mr., szatmári és máramarosi c. szolgála-
tait, melyeket először [I.] Károly királynak (H), majd neki teljesített, nem akarva
azokat viszonzatlanul hagyni, András feleségét, Mortunus lányát: Erzsébet asz-
szonyt, fiait és örököseit Erzsébet királyné beleegyezésével Endre bán fia Mortu-
nusnak, az országban bárhol fekvő birtokaiban örökösökké tette és Endre bán fia
Mortunus fia Mihály, az asszony férfi örökös nélkül elhunyt fr.-ének birtokait
András feleségének és örököseinek adja örökös birtoklásra, mintha férfi örökös
lenne.

Tá.: 1. Drugeth Miklós országbíró, 1355. febr. 18. Dl. 50 267. (Ernst gyűjte-
mény, CZOBOR)
2. Tá. 1. > I. Lajos király, 1357. máj. 13. Dl. 41 310. (Múz. Ta.)

K.: AO. VI. 265—266. (173. szám) (Tá. részeként).

795. 1353.

[A szicíliai kormány döntése] S. Martiale-i Péter zsoldjának támogatásról
(de generali subventione pro gagiis), aki a pápa követeként (papalis nuntius) ér-
kezett a Szicíliai Királyságába, hogy a magyar (V) király nevében tartott várakat
átvegye.

K.: Wenzel: Dipl. Eml. II. 441. (354. szám) (a nápolyi Grande Archivio,
Archivio della regia Zecca 44. köt. 3633. sz. alapján).

R.: Óváry 47. (54. szám).
Megj.: Dátuma és a [ ] közötti rész K. fejregesztája alapján.

796. 1353.

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy [Tamás c.,] [I.] Lajos ki-
rály [országbírájának] oklevele alapján a királyi emberrel [kiküldte tanúságtevő-
jét:] Miklós papot Zendomonku[s]-i Miklós fiai: Péter, nógrádi főesp. és Miklós
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részére, mivel a Felseuthipazon-i nemesekkel szemben esküt kellett tenniük
14-ed magukkal az elhunyt Woyuoda fia Benedek, Bohk fiai: Péter és Miklós
Miske birtokának ügyében. A királyi ember és a kápt. tanúságtevője a kápt.-ba
visszatérve azt jelentették, hogy az eskütétel napján a felek megegyeztek, hogy
Péter főesp. és fr.-e a [vitás birtok] nagyobb részét (maiorem partem, máshol:
due partes), míg a többiek (: [...]ti fia János, Berla fia Beke, Márk fia Domon-
kos) a kisebbet fogják bírni. A birtokrészeket elválasztó határok: [...], régi határ-
hely, nagy [út], [...] út mellett [határjel], [.....] hegy, Nadasd föld határai. Erről a
kápt. függő, autentikus pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. [Amikor .....]
Miklós a Zabouch-i, másik Miklós a Tarcha-i főesp., [I. Lajos] a király (H),
Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek és M[iklós] az egri püspök.

E.: HML. Egri kápt. hh. lt. 936. és AB 38. (Df. 210 838.) Hártya. Csonka, jobb
oldalán kb. 1/3-nyi rész hiányzik. Felső szélén az AB betűk alsó fele látható.
Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölés.

Megj.: Az oklevél kötetbe sorolása a hátoldalán olvasható Metales de anno
1353. feljegyzés alapján történt.

797. 1353.

Az egri egyház kápt.-jának 1353-ban (a. d. 1353.) kelt chirographált
privilegiális oklevele értelmében Deuecher birtok Aproud (dict.) István fiát And-
rást vétel címen illeti meg.

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1405. febr. 23. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Introduc-
toriae et statutoriae. A/51. (Df. 273 708.)
2. Tá. 1. > Bátori István országbíró, 1588. jún. 8. Dl. 2065. (MKA. NRA.
1545/46.)

R.: ZsO. II. 3677. szám (az átíró nádori oklevélben). C. Tóth, Leleszi konv. 75–
76. (133. szám) (a tartalmilag átíró nádori oklevélben).

798. 1353.

Az egri egyház kápt.-jának 1353-ban (a. Incarn. d. 1353.) kelt nyílt okle-
vele értelmében: megjelent előttük Hubow-i Pouka fia Péter c. személyesen és
elmondta, hogy mivel nincs férfi örököse és maga már idős (senilique etate pro-
ventus) ezért, továbbá lelki üdvéért és elhunyt fia, György lányainak: Annusnak
és Katalinnak szeretetükért adja a Gömör m.-i Hubow birtokon lévő részét örö-
kös birtoklásra, az oklevélben részletezett feltételekkel.

Tá.: Egri kápt., 1355. > ua., 1383. > Garai Miklós nádor 1383. máj. 24. SNA.
Jászói konv. hh. lt. Oklevelek ACTA AB ANNO 5/3. (Df. 251 772.)
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799. 1353.

A pécsi egyház kápt.-ja tanúsítja, hogy Wakon, Csatári Domonkos fia
végrendeletében a remetékre hagyja curia-ját, húsz iugerum szántóföldjét és He-
demec nevű halastavát, illetve halászó helyét csatári birtokán. Ehhez később be-
leegyezését adja Szénahegyi Ipoly fia László. Garai Miklós nádor birtokba iktat-
ja őket és kitűzi a határokat (Chatar, Hedemecz, Zenahegh, Ipolyti, Gara).

Reg.: ELTE Kvt. Cod. Lat. 115. (Df. 286 489.)
R.: Doc. Art. Paulin. I. 17. (Bodrogszigete nevű monostor anyagából.)
Megj.: Az oklevél 1353-ra datálása kétségbe vonható, hiszen Garai Miklós

1375-1385 között viselte a nádori méltóságot.

800. 1353.

A pozsonyi egyház kápt.-ja 1353-ban (in a. d. 1353.) kelt oklevele szerint:
Karcha-i Miklós fia Péter a kápt. színe előtt elmondta, hogy öröklött földjéből 4
iugerum-ot (kettőt a telkének a végében (in fine loci sui sessionalis), a Szt. Ber-
talan-egyház előtt, egyet László fia János földjének közelében, aminek a vége a
Tou-nak mondott (dict.) mocsár (stagnum) felé van, és egyet, amelyet Korman-
nak neveznek, László fia János földjének közelében) 4 M. bécsi dénárért (min-
den M.-t 10 pensa-val számolva) eladta a szintén személyesen megjelent László
fia Jánosnak és örököseinek örök birtoklásra, Péter fia István és Péter fia Pál en-
gedélyével, az oklevélben foglalt mentesítési kötelezettség mellett (sub expedito-
ria cautione litteris in eisdem contenta).

Tá.: Garai Miklós nádor, 1377. dec. 19. Dl. 68 616 (Bartal cs. lt. 11.)
Megj.: A Tá. 1839-es hiteles Má.-ban maradt fenn.

801. 1353.

A vasvári egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy megjelent előttük sze-
mélyesen [hátlap: Varda fia György és Walch-i] Domonkos fia [László] és el-
mondták, hogy a negyedrészben Györgyhöz tartozó, [hátlapról: Capolnasfeul-
de-n fekvő] földrészüket, mely Dé-ről a Beuguch-i nemesek mellett, a Sard folyó
közelében fekszik, 3 M. széles bécsi dénárért elzálogosították Zarka (dict.) Mik-
lósnak. A birtokrészt a zálogösszeg megfizetése mellett visszaválthatják és a
visszaváltásig Miklóst tartoznak annak birtokában megvédelmezni.

E.: BFL. Guary cs. lt., Oklevelek, iratok 25. (Df. 257 285.) Csonka. Hátlapon
külzet (Pro Georgio filio Varda et Ladislao filio Dionosii de Walch contra
Nicolaum dictum Zarka super inpignoratione ciusdam particule terre in Ca-
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polnasfeulde habite memorialis.), továbbá mandorla alakú zárópecsét töre-
dékei.

Megj.: Az oklevél csonkulása folytán dátuma hiányzik, jelen kötetben a MNL.
OL. adatbázisa alapján kapott helyet.

802. 1353.

Tamás c. országbíró színe előtt egyrészről Pel-i Desew fia János, másrész-
ről Iklad-i Barlius fia János, Miklós fiai: László és János és Domonkos fia János
a Kural birtok Mathyassapethwrfelde ~ Mathyasyapeteurfelde nevű részének
ügyében [1353.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d., in dicto a.) meg kellett jelenni-
ük és okleveleiket bemutatniuk. Pel-i Desew fia János bemutatta a Strigonium-i
Szt. István király-keresztes konv., 1351-ben (a. d. 1351.) kelt nyílt oklevelét,
mely szerint Aprod (dict.) János fia Imre a konv. előtt Kural-i (de Kural), 3 arat-
rum-nyi földrészét 6 M-ért eladta Desew fia Jánosnak és örököseinek. Ezzel
szemben a többiek procurator-a két oklevelet mutatott be, egyrészről az eszter-
gomi kápt. 1257-ben (a. ab Incarn. 1257.) kelt privilégiumát és a nyitrai kápt.
1302-ben (a. d. 1302.) kelt nyílt oklevelét.

Má.: EPL. Acta radicalia K 52. (Df. 248 387.) (14–15. század fordulója).
K.: TT. 12 (1911.) 525–526. (155. szám); Str. IV. 113. (84. szám).

803. 1353.

Tamás c., országbíró 1353-ban kelt nyílt oklevele értelmében Bayor-i Pé-
ter fia Beke mr. és Synka az országbíró színe előtt elmondták, hogy a Sarus m.-i
Boyak birtokukat – melynek egy részét Beke mr. az egri kápt. oklevelével már
odaadta – Martin fia János mr.-nek és örököseinek adják teljes egészében.

Tá.: 1. Oppelni László nádor, 1369. jún. 2. Dl. 5718. (MKA. NRA. 1540/74.).
2. Tá. 1. > szepesi kápt., 1369. júl. 6. Dl. 41 788. Múz. Ta. (Berthóty 137.)

804. 1353.

[Tamás c.], [I.] Lajos király országbírájának és Turuch m.
honorbirtokosának oklevele több oklevelet (1245-ben kelt privilégium, kiadója
ismeretlen; a váci kápt., az esztergomi kápt., illetve az [esztergomi] Szt. István
király-keresztes konv. (conventus Cruciferorum domum hospitalis Sancti regis
Stephani de [Strigonio]), egri kápt. oklevelei) tartalmilag átírva ítéletet mond a
Tornalya-i nemesek Kwy és Turra részeket érintő birtokperében. A felek egyez-
séget az egri kápt. előtt kötöttek.
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Személyek: Gál fia János fiai: Mihály, László, Tamás; ua. Gál fiai: Miklós és
Peteu, és Gál fia Miklós fia János; János deák (litteratus) fia Miklós; Felicián fia
János fiai: László és Benkus; Sumugy-i (dict.) Miklós fia András.
Említett birtokok: Kwy (mely gömöri várföld – terra castri de Gumur – volt),
Kwy, Turra, Tornalya, Gunya.

E.: Dl. 41 234. (Múz. Ta. 1923/16.) Hártya. 2/3-a megsemmisült, csak a középső
része olvasható. Vörös sodraton függő pecsétje elveszett. Hátlapon későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

Megj.: Az oklevél csonkulása miatt az épen maradt részében olvasható informá-
ciók nem elégségesek arra, hogy a tartalmilag átírt oklevelek keltét v.
azoknak tartalmát megállapíthassuk. A datálása a hátlapon olvasható ké-
sőbbi dátumfeljegyzés alapján történt.

805. 1353. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király országbírájának és Thuroch m. honorbirtokosá-
nak Budán, 1353-ban (a. d. 1353.) kelt eltiltó oklevele szerint: Domonkos c. a
saját, valamint fia: Lőrinc nevében megjelent Tamás c. országbíró színe előtt és
elmondta, hogy Remewar és Zerep őt illeti meg, noha a birtokok miatt egyrész-
ről János fia Bálint pap (clericus), másrészről András fiai: Zoward ~ Zouard és
Benedek és Isaka-i Miklós fia János között pereskedés van. Domonkos ezzel a
tiltakozással Bálint papot a birtokok elfoglalásától, Miklós fia Jánost az ország-
bíró előtt személyesen, továbbá a távollévő (absentes) Zouard-ot és Benedeket a
birtokok elidegenítéstől eltiltotta.

Tá.: 1. Bátori István országbíró, 1435. nov. 5. Dl. 1148. (MKA. NRA. 1552/8.)
2. Váradi kápt., 1436. ápr. 21. > Bátori István országbíró, 1437. dec. 4. Dl.
107 383. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Harruckern cs. V5.)

806. 1353.

Domonkos, Machou-i bán 1353-ban (a. d. 1353.) kelt, nyílt oklevele sze-
rint: Domonkos bán Nempti-i Mortunus fia Mihály örökös nélküli halála után
Wolkou (Dl. 50 267.: Wolkow) m.-i birtokait mint a m. c. parochialis-a a király
nevében a király kezelésébe (ad manus regias) akarta venni és azokon megszállt
(descendisset in eisdem), amikor megtudta, hogy Marouth-i István fiai: István,
Miklós és János mr.-ek, továbbá Marouth-i Mihály fiai is megszálltak azokon
(descendisse), mivel fr.-üknek, Mortunus fia Mihálynak a birtokaiban osztályt
tettek és a birtokok inkább őket illetik a jog szerint. Domonkos bán a király ítéle-
téig kitette őket a birtokból és azt a király kezelésébe vette (de possessionibus
memoratis regia auctoritate foras licenciasset, domino nostro regi memorato
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applicantes easdem, donec idem dominus noster rex deliberantes in facto
earundem).

Tá.: 1. Drugeth Miklós országbíró, 1355. febr. 18. Dl. 50 267. (Ernst gyűjte-
mény, CZOBOR).
2. Tá. 1. > I. Lajos király, 1357. máj. 13. Dl. 41 310. (Múz. Ta.)

K.: AO. 262–268. (173. szám) (Tá. részeként).

1353. [1356–1359]

András erdélyi vajda és Zonuk-i c., volt székelyispán Lewkeos székelyis-
pánnak és Brasow-i c.-nek, továbbá Orbánnak, a királyné Waarheghy-i várna-
gyának tudtára adja, hogy a király a főpapok és bárók egyetértésével minden, a
határokon fekvő királyi várat helyre szeretne állítani és a pogányokhoz közel
lévőket meg szeretné erősíteni, nehogy a tatárok betörése miatt az ország elpusz-
tuljon. Ezért megparancsolja, hogy a pogányok szomszédságában fekvő Waarhe-
ghy várat, melyet egykoron a székelyek királyi parancsra építettek és a várnagy-
ok, valamint a székelyek hanyagsága, továbbá a tatárok betörése folytán állapota
leromlott, jól erősítsék meg és sáncolják meg. A király a tudtukra adta, hogy a
Zechelnecz nevű, a vártól 200 aratrum-ra, a hegyen fekvő erősséget (propu-
gnacula) rombolják le. D. in descensu campestri ad Nyr prope Buhor posito, a. d.
1353.

K.: Schuller, Archiv 103–104. (1354-es dátummal), Székely okl. I. 62–63. (48.
szám), Densuşianu I/2. 32–33. (25. szám).

R.: Kar. HH. 46–47. (192. szám); Erdélyi Múzeum 18 (1901.) 358; Doc. Trans.
X. 394. (román), Erdélyi Okm. III. 272–273. (742. szám), Anjou-oklt.
XXXVIII. 535–536 között.

Megj.: Lackfi András 1356 és 1359 között volt erdélyi vajda, tehát az okmány
semmiképpen sem kelhetett 1353-ban. Kötetben szereplését az indokol-
ja, hogy több kiadó is 1353-as dátummal hozza.

807. 1353.

A Zabolch m.-i Callo falu 1353-ban (in a. d. 1353.) megfizette a kamara-
hasznát (lucrum camere). Tamás.

E.: Dl. 51 648. (Kállay cs. lt. 1300/612.) Papír. Hátlapon rányomott pecsétet
rögzítő papírszalag látszik.

K.: AO. VI. 152. (96. szám).
R.: Thallóczy, Kamarahaszna 158. (11. szám); Kállay II. 23. (1126. szám).
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808. 1353.

Oklevél Wydyph birtok négy részre való felosztásáról, melyek közül az
első Keme fia Kelemen presbiteré, a második Bod fiaié, Mártoné és Gergelyé, a
harmadik Sceme fia Imréé, a negyedik Wydyp-i Jakab fia Jánosé.

Reg.: ELTE Kvt. Cod. Lat. 115. fol. 40. (Df. 286 489.)
K.: Doc. Art. Paulin. III/43. (A jenői kolostor okleveleinek 1522-ben kelt jegy-

zékéből.)
Megj.: Vö. a 714. szám alatti oklevéllel, ami szerint a birtok négy részre való

felosztásakor az egyik Katalin asszony fiának, Lőrinc fia Miklósnak ju-
tott.
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A

Aba l. Nagy (Magnus) Aba
Aba, fia Gergely, várkonyi 585
Abafája, ma Apalina, Ro. (Torda

m.) 201
abaúji comes l. Poháros (dict.) Péter
Abaújvár (Abawyuar) megye 235,

552, 586, 753
Abawyuar l. Abaújvár megye
Abayuduch, hn. 544
Abraa l. Ábrahám
Abraam l. Ábrahám
Ábrahám (Abraam), elnéptelenedett

település Balatonrendes közelé-
ben (Zala m.) 522

Ábrahám l. Nagy Ábrahám
– l. Vörös Ábrahám
– (Abraam), szatmári szolgabíró,

vajai 631
– (Abraam), Vörös Ábrahám fia,

cseklészi 685
– (Abraam, Abram), Lengyel (dict.)

János fia, nagysemjéni 325,
652, 661

– (Abraam), Lukács fia, királyi em-
ber 114, 398

– (Abraam), fia László 114
–, fia László 523
– (Abraam), fia László, szakáldi

399
– (Abraa), fia László, Baya-i 753
– (Abraa), fia Pál 357
– (Abraam), fia Péter 754
– (Abraa), fiai: Sebus és Péter, bazi-

ni 72
Abram l. Ábrahám
Abustyan l. Agostyán
Acél (Achel, Aycl) (dict.) János,

János fia 209, 671
Acha, hn. (Zemplén m.) 123
Achateluke l. Acsatelke
Achel l. Acél (dict.) János
Acyl l. Acél (dict.) János

Acsatelke (Achateluke), birtok, a
mai Tiszaalpár közelében (Szol-
nok m.) 215

Ad (Od), ma Diósad (Dioşod), Ro.
(Közép-Szolnok m.) 373

Adam (dict.) Miklós, Miklós fia,
szemelyi 350

Adas (dict.) István, László fia, pe-
leskei 654

Adba (Győr m.) 292
Adba, sziget 292
adó (census, collecta, debitum, des-

census, inxenium, terragium,
vendégadó) 125, 139, 151, 194,
228, 293, 294, 352, 478, 714-
715 között

adósság 151, 169, 171, 283, 604,
703, 715

Adryan l. Aladár
aduri (Adur: Aire-sur-l'Adour, tele-

pülés, Fro.) püspök 264
Agaseghaz l. Ágasegyház
Ágasegyház (Ageseghaz), elnépte-

lenedett település a mai Kiskun-
majsa közelében (Jászkun kerü-
let) 113, 114, 398

Agatha, az esztergom-szigeti Bol-
dogságos Szűz-kolostor apácái-
nak megbízottja 664

Ágnes, zsámbokréti Mihály lánya,
zalai Péter mester felesége, Got-
hardus és János anyja 582

Agóc (Agouch, Agowcz), elnépte-
lenedett település Alsóberecki
közelében (Zemplén m.) 625

Ágoston, clericus, jászói karpap, a
konvent kiküldöttje 441, 753

ágostonos rendi remeték 75, 497 l.
még Miklós, Miklós fia

Agostyán (Abustyan), ma Tata ré-
sze (Komárom m.) 78

Agouch l. Agóc
Agowcz l. Agóc
Agria l. Eger
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Agyaguspatak, folyó (Sáros m.) 683
Agyas (dict.) János, garai jobbágy

319
ágyas (szerető) 577
Ajak (Ayak, Iaka) (Szabolcs m.)

145, 588
Ajakas (Aykas) (dict.) Miklós, fiai:

János, László és Miklós, ivánci
és leánysokai 274, 498, 542

Ajka (Ayka, Felső-, Alsó-) (Veszp-
rém m.) 421

Akalichna l. Okolicsnó
Akalychna l. Okolicsnó
Akalythna l. Okolicsnó
akasztás (akasztófa felállítása) 537,

563, 706
Ákos, nemzetség 368
Ákos (Akus), Kun (dict.) Miklós

fia, csetneki 243, 277
– (Akus), pristaldus 63
– (Akws, Akus), mester, Mikcs bán

fia 567
Ákosmonostora (Akusmonostura),

elpusztult település a mai Gal-
gahévíz közelében (Pest m.)
368

Akus l. Ákos
Akusmonostura l. Ákosmonostora
Akws l. Ákos
Aladár, Aladár fia 468
–, Demeter fia, Aladár apja 468
– (Aladár, Adryan), fia János 56
Alap (Bihar m.) 713
Alap, elnéptelenedett település

Bőnyrétalap közelében (Győr
m.) 738

Alason l. Alásony
Alásony (Alason, Halason, Olasan,

Olason), Nagyalásony (Veszp-
rém m.) 56

Alaz (dict.) András, futár, óbudai
hospes 374

Alba l. Fehérvár
Albannus, hn. 352

Albert (Alberth, Alberthy), ma
Albertirsa része (Pest m.) 246,
367

Albert (Albriht), budai polgár 161,
509

–, Ausztria, Stájerország és Karintia
hercege, fia Rudolf 154, 596

–, János fia, hédervári Miklós fia
Miklós és Hedricus fia Miklós
megbízottja 738

–, Poka fia, István apja 109
–, Ulrik fia, Dénes kalocsai érsek

káplánja 457
–, fia András, altárkányi 303
–, fia Máté, leszteméri 57, 528
Alberth l. Albert
Alberthy l. Albert
Albreht, fia Petenye, bőnyi 738
Albroht l. Olbruht
Aleph, hn. (Győr m.) 738
alispán l. [....], Jakab fia, Loos-i;

Baso; Bereck, Dénes fia; Deme-
ter, Iván fia; Domonkos; Erdé-
lyi (dict.) Jakab; János mester;
János, László fia, várdai; János,
Péter fia; László, Ábrahám fia;
László, János fia, vajai; Merse;
Miklós; Miklós, recski; Miklós,
toldi; Miklós mester, László fia;
Miklós, Péter fia, derencsényi;
Nagy (Magnus) Pál; Pál; Péter;
Péter mester, Lőrinc fia; Tamás
mester

Alkér (Alkeu, Olker), puszta a mai
Méhi (Včelince) közelében, Sz.
(Gömör m.) 36, 583

Alkeu l. Alkér
allódium 323
Alló-To, tó (Nyitra m.) 746
Almamellék (Iuxta Alma) (Baranya

m.) 692, 693, 721
Almás (Almaas, Almas), ma Kükül-

lőalmás, Ro. (Küküllő m.) 140
Almas l. Almás
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Almas l. Almásalja
Almásalja (Almas), puszta Szeleste

közelében (Vas m.) 613
alnádor l. Köbölkúti Péter
Alsár (Olsar) (Vas m.) 700
Altalwth, út 555
Altarkány (Oltarkan), ma Mezőtár-

kány (Heves m.) 303
alvajda l. Ravasz István
alvajdai ember 61, 100, 491, 140,

144, 373, 710, 743
alvajdai notarius l. Miklós
alvárnagy l. András deák; János
Ambrus, mester, kaproncai jegyző

és polgár 760
Ambrus, fia Miklós, kisfalvai 759
Anarch l. Anarcs
Anarcs (Anarch, Kis-, Nagy-) (Sza-

bolcs m.) 145, 774
Anch, hn. (Vas. m.) 25
Anda, fia Jakab 289
–, fia Miklós 770
András l. Alaz (dict.) András
– l. Buza (dict.) András
– l. Chenker (dict.) András
– l. Suló (dict.) András
–, mester, bacskai 317
–, deák (litteratus), Bereck győri

prépost megbízottja 651
–, Bihar megye kiküldöttje, baji 735
–, cenki 120, 228
–, erdélyi püspök 194, 196, 259,

344, 386, 439, 440, 577, 633,
634, 723, 724, 749, 790-791
között

–, erdélyi vajda és szolnoki comes,
volt székelyispán 806-807 kö-
zött

–, fehérvári prépost 123
–, garamszentbenedeki prépost 6,

11, 22
–, deák (litteratus), Hédervári család

notarius-a 655

–, jobbágy 8
–, karácsondi 753
–, labodaji 503
–, II., magyar király 381, 382, 296,

744
–, III., magyar király 123, 161
–, Pedismontis-i és Ultra Brenta-i

főesperes, coztolariusi, raguzai
kanonok, Veregna-i, raguzai
627

–, perényi 39, 753
–, perényi Miklós fia Pál megbí-

zottja, bábatapaki 346
–, pozsegai prépost 102
–, procurator 604
–, deák (litteratus), Rodon fia Mik-

lós megbízottja 151
–, szigetfői főesperes 691
–, Szigfrid garamszentbenedeki apát

famulusa 509
–, deák (litteratus), mester, Töttös

mester óbudai alvárnagya,
György germanusa 609, 628

–, mester, veszprémi kanonok 122
–, Albert fia, Margit és Miklós apja,

altárkányi 303
–, Apród (dict.) István fia 797
–, Ayka fia, ajkai 421
–, Balázs fia, Kalocsa egyházme-

gyei clericus, Yrug-i 185, 186
–, Beke fia 40
–, Bernold fia, besenyő, cecei 295
–, Bugud fia, megyei kiküldött,

bögöti 613
–, Chapou fia, László apja 560, 700
–, Cheme deák fia, Sefridus apja 63
–, Demeter fia, csetéri 444
–, Demeter fia, pankotai főesperes,

zempléni főesperes, kánonjogi
doktor, esztergomi kanonok, eg-
ri kanonok, győri kanonok 263,
265, 266, 342, 404, 405, 432,
501, 635, 766
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–, Domonkos fia, laki Salamon fiai-
nak megbízottja 408

–, Egyed fia 478
–, Fodor (dict.) János fia, Oltenew-i

438
–, Gergely fia 642
–, Gergely fia, reszneki 580
–, Gurk fia, Margit férje 516
–, Imre fia, Belyd [?] fiainak és

László fia Lőkösnek a megbí-
zottja 665

–, Imre fia, vidi 56
–, István fia, esztergomi kanonok,

királyi káplán 761, 762
–, István fia, csatári 718
–, comes, István fia, vajdai ember

491, 510
–, Iván fia, kállói 173, 252, 325,

652, 781
–, Iván fia, szepesi comes 192-193

között
–, mester, Jakab fia 491
–, Jakch fia 511
–, János fia, tarkői 496, 497
–, József fia, királyi ember, németi

684, 769
–, [I.] Károly magyar király és Er-

zsébet királyné fia, nápolyi ki-
rály (Je, Sy) 209

–, Kelemen fia, necpáli 54
–, Lachk fia, macsói (Machou, Ma-

chow) bán, szerémi comes 259,
386, 344, 431, 439, 440, 503,
565, 645, 723, 724, 749

–, mester, Lachk fia, Mortunus lá-
nya: Erzsébet férje; szatmári és
máramarosi comes 794

–, László fia, berényi 703
–, László fia, Weyche-i 497
–, László fia, szántói 683
–, Lőrinc fia 508
–, Lőrinc fia, hrabóci 2

–, Márton fia, Domonkos apja, os-
gyani 520, 782

–, Mihály fia, réti 476, 550, 641
–, Miklós fia 50
–, Miklós fia 78
–, Miklós fia 776
–, Miklós bán fia 123
–, Miklós fia, besenyő, szentmártoni

391
–, Miklós fia, gömöri szolgabíró,

hanvai 146, 147
–, Miklós fia, németi 528
–, Miklós fia, somogyi 298
–, Omodeus fia, idai 528
–, Pál fia 784
–, Pál fia, bábapatakai 57
–, Pál fia, butkai 718
–, Pál fia, Miklós és Péter apja 90
–, Péter fia, királyi ember 281
–, Péter fia, pétermezei 148
–, Somogyi (dict.) Miklós fia 804
–, Szőke János comes fia, tunyogi

141, 208
–, Tamás fia, szászi 349, 397
–, Tese fia 161
–, Thabur fia, egyházasmagyari 534
–, Vörös Ábrahám fia, Péter apja,

cseklészi 685
–, Zerye fia, Miklós apja 502
–, fia Benedek 357
–, fia Demeter 291
–, fia Gál, décsei 379
–, fia György 534
–, fia Imre, nagymihályi 523
–, fia János 501
–, fia János 551
–, fia János, mikolai 697
–, fia János, nyíri nemes 492, 526
–, fia János, vágmelléki 403
–, fia János, vizsolyi 373
–, fia László, gersei 680
–, fia Lőrinc 38
–, fia Lőrinc, tibai 528, 595
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–, fia Máté, lubellai 403
–, fia Mihály 37
–, fia Mihály, nagymihályi 57
–, fia Mihály, nyéki nemes 227
–, fia Miklós 743
–, fia Miklós, rendesi 274, 522
–, fia Miklós, töki 710
–, fia Pál 428
–, fia Pál 508
–, fia Pető 784
–, fia Sándor 508
–, fia Tamás 592, 677, 696
–, fiai: Benedek és Zoárd 805
–, comes, fiai: Erne, Gyurk, Loránd

erdélyi custos, Máté, Mihály és
Sándor, illyédi 364

–, fiai: István, János és Péter 2
–, fiai: István és Péter 632
–, fiai: Miklós, Pető és Tompa, baj-

toni 86
–, fiai: Miklós és Wlkozlaus 410
Andurnuk, fia János, felkeszi 126
Andych, mester, olgyai 397, 787
Angel (dict.) János, fiai: Miklós és

János 466
Aniciensis (ma Le Puy-en-Velay-i,

Fro.) egyházm. 48
Anna, asgúti Dénes fia Jakab özve-

gye, Zacha unokája, Anna anyja
437

–, asguti Jakab és Anna lánya,
monoszlói István fia György fe-
lesége 437

–, Illés fia János lánya, Márton fia
Mihály felesége 74

–, hercegnő, IV. Lajos német-római
császár lánya 157

–, Nagy (Magnus) Salamon felesé-
ge, Lilium és Nesthe anyja 482

–, Péter mester lánya, szikszói 504
–, Peterke lánya 637
–, Sinka fia Péter lánya, szinyei

Merse özvegye 366

Annus, György lánya 798
Antal, rásonyi 753
–, Demeter fia, Gerardus és László

apja 468
–, György és Constantia asszony

fia, balajti 711
–, László fia 20
–, László fia, káldi 685
–, Salamon fia János és társai famu-

lusa 127
–, Tamás fia 87
–, fiai: György pap és Mihály 597
Anthalyus, fia Miklós, Mood-i 435
Antimus, Beke fia, almamelléki

692, 693, 720, 721
Anyanus, mester, deák (litteratus),

kórógyi Fülpös fiainak famu-
lus-a 561

Anyan (Anyany), fia János, szőlősi
58, 445

Anyany l. Anyan
Apa, fia Miklós 172, 174
apácák l. esztergom-szigeti Boldog-

ságos Szűz-kolostoré; ivani-
csiak; Nyulak-szigetiek; veszp-
rémvölgyiek

Apácasomlyó (Apachasomlya)
(Veszprém m.) 567

apácasomlyói várnagy l. Benedek,
Pál fia

Apachasomlya l. Apácasomlyó
Apar, ma Aparhant (Tolna m.) 791
apát(nő) l. bélakúti, béli, borsmo-

nostori, bozóki, celldömölki, ci-
kádori, garamszentbenedeki,
ivanicsi, kapornaki, kerci, ko-
lozsmonostori, lekéri, Nyulak-
szigeti, óbudai, pannonhalmi,
pécsváradi, péterváradi, pilisi,
psalmadiensis, somogyi, szent-
gotthárdi, tihanyi, villacomposi-
tumi, zalai, zirci, zobori

Apathy l. Apáti
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Apáti (Apathy) (Zala m.) 718
– (Apaty), puszta a mai Vasmegyer

közelében (Szabolcs m.) 173,
252

Apatithaua l. Apáttava
apátnő l. Viola
apátság l. béli, garamszentbenedeki,

pannonhalmi, szentgotthárdi,
veszprémvölgyi, zirci

Apáttava (Apatithaua, Appatthaua),
halastó (Szabolcs m.) 252

Apaty l. Apáti
Apor, elnéptelenedett település Pál-

fa közelében (Tolna m.) 232
–, fia Lukács 247
–, fiai: János és Péter, szentgyörgyi

247
apostoli (szent)szék 80, 102
apothecarius l. gyógyszerész
Appatthaua l. Apáttava
Appold (Appoldya), ma Apold, Ro.

577
Appoldya l. Appold
Apród (Aprod) (dict.) János, fia Im-

re 802
– (Aproud) (dict.) István, fia András

797
– (Aproud, Aprod) (dict.) Miklós,

Mátyás fia, István és János mes-
ter apja, tótselymesi 163, 544

Aprod l. Apród
Aproud l. Apród
aquileai egyházmegye 184
– presbiter l. Mutel Henrik, Bertol-

dus fia
Arad megye hatósága 525
aradi cantor l. Péter, mester, Deme-

ter fia
– comes l. Isep mester
– főesperes és főesperesség 248,

790-791 között l. még Scherf-
femberg János

– kanonok l. Péter mester; Péter,
Demeter fia

– káptalan 726, 734
Aranyas, hn. (Szepes m.) 99
Aranyas (Aranyaz), hn. (Verőce m.)

673
Aranyaz l. Aranyas
aranybulla 91, 381, 382
Arath, fia Pál 500
aratrum 236, 328, 540, 519, 532,

544, 621, 744, 778, 802, 806-
807 között

Ardó (Ordo, Ordou) ma Beregardó
(Berehovo), Ukr. (Bereg m.)
454, 455, 456, 470, 471

arenga 1, 11, 124, 130, 194, 332,
344, 375, 386, 399, 434, 439,
440, 482, 530, 581, 603, 705,
719, 723, 724, 736, 749, 772

Arló (Arlow) (Borsod m.) 518
Arlow l. Arló
Arnaldus de Lacaucina, szepesi ka-

nonok, esztergomi prépost,
krakkói iskolamester, krakkói,
boroszlói, gneznoi és titeli ka-
nonok, pápai tizedszedő 46, 47,
80, 331

Arnaldus, fia Hank, Gegew-i 476
Arnold, hn. (Bihar m.) 277
Arnold, birtokos 436
–, Péter comes fia 549
–, fia László, komlósi 424
árok 8, 107, 140, 152, 293, 358,

367, 403, 466, 562, 746, 790
Árokfő (Arukfeu), elnéptelenedett

település Győrvár közelében
(Vasvár m.) 530

Árokköz (Arukuz, Arukkuz), ma
Szentpéterfa része (Vasvár m.)
44, 63, 498, 529

árpa 293
Arukfeu l. Árokfő
Arukkuz l. Árokköz
Arukuz l. Árokköz
Árva (Arwa) (Zólyom m.) 278
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Asgut (Hasguth, Alsó-, Felső-) ma
Podhorany közelében, Sz. (Sá-
ros m.) 312, 437

asszony, Domonkos lánya 39
asztag (gabona) 612
Aszúág (Ozyuayg), puszta a mai

Forotic közelében, R. (Krassó
m.) 705

– (Ozywagh), uradalom (Körös m.)
524

Aszúágy (Ozzuiag), Alsószilvágy,
ma Szilvágy (Zala m.) 127

Athanyas, fia Domonkos 359
Athyna l. Atyina
Atyina (Athyna), ma Voćin, Ho.

(Körös m.) 401
augsburgi (Augustanensis) püspök-

ség 336
Augustanensis l. augsburgi püspökség
Auinione l. Avignon
aurai főesperesség 263 l. Péter
Ausztria 154, 785
Avignon (Avinion) 13, 14, 17, 26,

27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49,
65, 84, 88, 97, 101, 102, 166,
117, 118, 119, 175, 177, 179,
181, 183, 191, 176, 178, 180,
182, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 192, 207, 217, 233,
248, 249, 262-263, 627, 633,
634, 649, 650, 667, 698, 699,
718-719 között, 713-714 között,
761, 762, 763, 764, 766, 790-
791 között

avignoni egyház sacristája 29, 192,
266, 322, 413, 443, 650, 762,
764, 765

avignoni egyházmegye 263, 322,
335, 336, 337, 338, 457, 458,
459, 558, 559, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576

Avignoni Szt. Agricola egyház dé-
kánja 790-791 között

Avinion l. Avignon
Ayak l. Ajak
Ayka l. Ajka
Ayka, fia András, ajkai 421
Aykas l. Ajakas
Ayza comes 408
Azara l. Ozora
Azou, hely Vasadon (Somogy m.)

622

B

Baar (?), tó 397
Baarath l. Baráti
Baas, fia Loránd, mányoki 646
–, fiai: Basó és Egyed, szentlászlói

473
Bábapataka (Babapataka), ma Bába-

falva, Babie, Sz. (Sáros m) 57,
346

Babapataka l. Bábapataka
Babinagora, hegy 466
Babonicfelde l. Babonicsfölde
Babonicsfölde (Babonicfelde) (Ger-

zence comitatus) 159
Babonok, birtok 131
baccalarius, párizsi 699
Bachka l. Bacska
bácsi káptalan 212, 449, 457, 505,

565, 593, 614, 645
– olvasókanonokság (lectoratus seu

scolastria) 457
– Szt. Pál-egyház 457
Bacska (Bachka, Bochka), ma

Bačka, Sz. (Zemplén m.) 317,
477

Badaló (Bodulo), ma Badalovo,
Ukr. (Bereg m.) 4

Badeu (Bodou), fia János, Sarno-
nicha-i 71, 111

Bagou (Bagow), Szőke (dict.) János
comes lánya, tunyogi 141, 208
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Baj (Bay), ma Mezőbaj (Boiu), Ro.
(Bihar m.) 735

Bajmóc (Boymuch) vár, a mai Baj-
móc (Bojnice) területén, Sz.
(Nyitra m.) 58, 346

bajmóci várnagy l. Gyletus fia János
Bajonc (Bayanch), ma Bajmócska

(Bojničky), Sz. (Nyitra m.) 581
Bajor (Bayor, Bayur, Boiur), ma

Bajerov, Sz. (Sáros m.) 148,
531, 584, 702, 770, 803

bajor herceg l. Lajos
Bajorország (Bauaria) 554
Bajót (Bayolth, Byolth, Byolch)

(Esztergom m.) 171, 157, 385,
388

Bajton (Boytum, Boytun), ma Te-
mesbökény (Butin), R. (Krassó
m.) 86

bajvívó 346
Báka (Baka), ma Szabolcsbáka

(Szabolcs m.) 50, 89, 240, 145
Baka l. Báka
Bakania l. Bakonya
Bakanya l. Bakonya
Bakay l. Béka
Bakhta l. Bakta
Bako, belezséri 146, 147
Bakonya (alio nomine Varalya) 328
Bakonya (Bakanya, Bakania, Baku-

nya) (Baranya m.) 408, 684,
768, 769

bakonybéli (Bel, Beel) Szt. Móric-
monostor és apátja 202, 299,
513, 739, 745

– apát l. Péter fr.
bakonyi comes l. Simon mester
Bakou, Bala-i 739
–, lenkei 604
–, Tamás fia, kurali nemes 526
Bakouch, hn. (Szerém m.) 503
Baksa (Baxa), ma Magyarbaksa

(Bocşiţa), Ro. (Közép-Szolnok
m.) 373

– (Boksa, Boxa), szerdahelyi 123
Boksa (Boxa), Francsik fia, Baksa

unokája, szerdahelyi 37, 304
Bakta (Bakhta), ma Baktakék (Aba-

új m.) 753
–, ma Baktalórántháza része (Sza-

bolcs m.) 774
Bakunya l. Bakonya
Bakynamlaka, víz 358
Bála (Bala), puszta a mai Tard kö-

zelében (Borsod m.) 635
Bala, hn. (Veszprém m.) 739
Bala l. Bála
Balaht l. Balajt
Balajt (Balaht) (Borsod m.) 711
Balasfeulde l. Balázsfölde
Balatim l. Balaton
Balatinum l. Balaton
Balaton (Balatim, Balatinum, Bala-

tun) 690, 716, 744, 745
Balatun l. Balaton
Balázs l. Igrich (dict.) Balázs
– l. Nagy (Magnus) Balázs
–, birtokos 294
–, budai kanonok 161, 590
–, garamszentbendeki konvent ki-

küldöttje 773
–, győri decan 738
–, győri kanonok, a győri káptalan

procuratora 292, 297, 738
–, győri szolgabíró, péci 448
–, ivanići Szt. Szűz egyház plébáno-

sa 740
–, knini püspök 194, 196, 259, 344,

386, 439, 440, 606, 723, 724,
749

–, leleszi prépost 15, 444, 595, 637
–, nyitrai kanonok 746, 752
–, mester, a veszprémi káptalan bu-

dai főesperese 24, 58
–, György fia, komlósi 531
–, Him fia 705
–, Iwahon fia, Peder-i 555
–, János fia, komári nemes 426
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–, János fia, lenkei 36
–, Kozma fia, pozsonyi prépost, volt

hántai prépost 117
–, Lampert fia 732
–, Lőrinc fia 33
–, Lőrinc fia, récei 209
–, Ornolth fia, Haba-i 62
–, Pál fia 705
–, Pál fia, almási 613
–, Péter fia 32
–, Péter fia 549
–, mester, Pósa fia, udvari lovag,

szeri 726, 734
–, Simon és ládi Domonkos lánya:

Margit fia, nyomári 361, 648
–, Valter fia, Planicha-i 356, 359
–, Vitalis fia, Lyzkouch-i 673
–, fia András, Yrug-i 185
–, fia Benedek, koltai 419
–, fia János 613
–, fia Lőrinc, baráti 347, 532
–, fia Lukács 372
–, fia Tamás 206
–, fiai: György és János, nyéki 347,

532
–, fiai: Egyed és Lőrinc 4
–, fiai: István, Miklós és Péter, be-

rekszói 594, 640
Balázsfölde (Balásfeulde) (Zala m.)

792
Balcach l. Bolkács
Bálint l. Csonka (Mancus) Bálint
Bálint, Garai János veszprémi püs-

pök unokaöccse, veszprémi ka-
nonok, esztergomi lector 119

–, a váradi káptalan tagja, a Szt. Pé-
ter (az apostolok fejedelme)-ol-
tár rectora 270

–, Fábián fia, hermáni 565
–, Gergely és Nesthe asszony fia

482
–, Heydich fia, a rojcsai comes

viceofficiálisa 19

–, Izsák fia, Felső-Ztaynycha-i 272
–, pap, János fia 805
–, Ogman fia 32
–, Pál fia, koltai 419
–, Péter fia, szentmártoni 403
–, Sámson fia, fiai: György, Fábián,

Péter és Boleta, toplicai nemes
8

–, Tamás fia, proszeki 403
Bálintülése (Bathanylysy) (Bihar

m.) 399
Balkan l. Balkány
Balkány (Balkan) (Szabolcs m.)

132, 345, 365
Balog (Bolugh) (dict.) István 526
– (Bolugh) (dict.) Miklós 205
Balogjánostelke (Balukyanusteluke,

Bolugianustuleke,
Balugianusteleke,
Balogjanustelke) elnéptelene-
dett település Diós közelében,
Ro. (Kolozs m.) 93, 390

Balogjanustelke l. Balogjánostelke
Baltragh, hn. 45
Baluanus l. Bálványos
Balugianusteleke l. Balogjánostelke
Balukyanusteluke l. Balogjánostelke
Bálvány (Balwan), település a mai

Garamapáti és Garamsolymos
közelében, Sz. (Bars m.) 618

Bálványos (Baluanus) vár, ma Un-
guraș, Ro. (Belső-Szolnok m.)
510, 491

bálványosi várnagy l. Miklós, Ta-
más

Balwan l. Bálvány
Báka (Baka, Bakay), ma Szabolcs-

báka (Szabolcs m.) 35, 360
Bán (Bana), Bánfalva, ma Bánhor-

váti lesz (Borsod m.) 714-715
között

bán l. András, Domonkos, Gergely,
Hahót Miklós, Henrik, István;
János, Demeter fia; Losonci Ist-
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ván, Márton, Mikcs, Miklós,
Simon; Szécsi Péter fia Miklós;
Péter mester, Ugali Pál, macsói,
szlavón

Bana l. Bán
Bandurfi, fia István 127
Bangus, fia Miklós 520, 782
báni ember 436, 466, 503, 524, 612,

645, 673
báni ítélőmester l. Kozma mester
Barabás (Barrabas) (Bereg m.) 360
Barabás, labodaji 503
Baracha l. Baracska
Baracska (Baracha), hn. 477
bárány 293, 606
Baranya megye 232, 350, 408, 684,

768, 769
baranyai comes l. Henrik
– főesperes l. Márton
Baráti (Baarath), ma Berencebaráti

(Hont m.) 347, 532
Bárca (Barcha, Felbarcha, Alsó-,

Felső-), ma Kassa része, Sz.
(Abaújvár m.) 329, 602, 603

Barch, Ellős fia, rozsályi 316
Barcha l. Bárca
Bargyas (dict.) István, nagymartoni

Lőrinc fia Nykkul megbízottja
313

barjolsi (város, Fro.) prépost 264
Barlag l. Barnag
Barlius, fia János, ikladi 802
Barnabás, János fia, hosszúmezei

438, 528
–, Tamás fia, komári nemes 426
–, fia Demeter, Benchench-i 737
–, fia Jakab, bujáki Márton fia János

fia és felesége megbízottja 531
báró 34, 42, 56, 72, 105, 124, 151,

152, 162, 208, 270, 327, 346,
373, 414, 532, 542, 544, 554,
555, 610-611 között, 738, 739,
744, 752, 753

Barrabas l. Barabás

Bars (Bors, Új-, Ó-), Nový és Stray
Tekov, Sz. (Bars m.) 629

Bars (Bors), megye 179, 392, 393,
370, 392, 393, 394, 434, 450,
495, 526, 554, 591, 618, 629,
733

– megye hatósága 392, 393, 394,
629

barsi comes l. Péter mester
– szolgabíró l. győrödi Miklós, Mó-

ric fia
Basó (Basou), Baas fia, szentlászlói

473
–, zalai alispán 516
Basou l. Basó
Baszt (Bazty, Bozth), ma Egyházas-

falu (Sopron m.) 482, 676
Batha, Igrich (dict.) Balázs fia 257
Bathanylysy l. Bálintülése
Bathor, fia Lukács 357
Bathyzhaza l. Batizháza
Batizháza (Bathyzhaza), ma Botez,

Ro. (Fehér m.) 686
Bátor (Batur), ma Nyírbátor (Szat-

már m.) 66, 70, 81, 133, 327,
430

Batur l. Bátor
Batyw, hn. 45
Batyz, Olka fia 362
–, fia Miklós 34
Bauaria l. Bajoroszág
Baxa l. Baksa
Baxa, hn. 780
Bay l. Baj
Baya (Boya), hn. (Abaúj m.) 52, 53,

79, 753
Bayanch l. Bajonc
Bayolth l. Bajót
Bayor l. Bajor
Bayur l. Bajor
Bazarad, Mihály fia 356, 359
Bazin (Buzyn), ma Pezinok, Sz.

(Pozsony m.) 72, 296
Bazouk l. Bozók
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Bazty l. Baszt
Bebek (Bwbek, Bubek) (dict.) Do-

monkos, fiai: István, György,
Domonkos, Miklós 34, 58, 243,
277, 486, 562

– (Bubek) (dict.) György mester,
Domonkos fia, liptói comes
220, 541

– (Bubek) (dict.) István mester, Do-
monkos fia, liptói comes 63,
346, 541

– (Bubeek) (dict.) Miklós 86
Beche l. Becse
Bechefolua, hn. (Somogy megye)

682
Bechey l. Becse
Becke l. Beke
Bécs (Vienna), város, Au. 151
Becse (Beche), elpusztult település

a mai Noszlop közelében
(Veszprém m.) 62, 122, 286

– (Beche, Bechey), ma Szigetbecse
(Fejér m.) 232, 434, 492, 526

Bede, fia István 262
Bedechke (Bydychke), hn. (Abaúj

m.) 753
Bedeu l. Bedő
Bedor, csornai Imre fia Lőrinc fiai-

nak serviense 171
Bedouk, fia János 662
Bedő (Bedeu, Bodou), Tamás fia

508
Beech, hn. (Zala m.) 127
Beech, fiai: László, János és Mi-

hály, dobai 242
Beeke l. Beke
Beel l. Bél
Beelpatag, folyó (Hont m.) 615, 616
Beerch, hegy 36, 510
Bees, fia Pál 758
Bego, fia Péter 263, 265
Beke (Beeke) föld (Belső-Szolnok

m.) 68

Beke, deák (litteratus), mester, a ki-
rálynéi curia notariusa 152, 161

–, Genych asszony volt férje, Va-
rasd megyei 324

–, lóci 36
–, mester, Péter szerémi püspök fr.-

e 505
–, kovácsi 24, 236
–, szentlukácsi 148
–, Beke fia, mákfai 566, 587
–, Berla fia 796
–, Kozma fia, árokfői egyházi ne-

mes jobbágy 530
–, Lanceus fia, Kozma, Lanceus és

Antimus apja, almamelléki 383,
420, 692, 693, 720, 721

–, Pál fia, Benedek és Jakab apja 90
–, mester, Péter fia, Sinka, János,

Imre, Pál, György és Mihály ap-
ja, bajori 148, 256, 531, 584,
702, 770, 803

–, fia András 40
–, fia Beke, mákfai 566, 587
–, fia Benedek, csölösztői nemes 95
–, fia István 314, 652
– (Becke), fia István 340
–, fia János, baktai 753
–, fia János, szopori 379
–, fia Kelemen 696
–, fia Pál, harabori 746
béke(kötés) 718-719 között
békebírság 7, 57, 219, 464, 531, 632
Beken, Kanizsai János megbízottja

490
– (Buken), Péter fia, lapádi nemes

73
Békés megye 174
békési főesperes l. László
Bekus, besenyői Máté fia Chertul

jobbágya, Péter lánya, Erzsébet
férje, István apja 480

Bel l. Bél
Béla (Bela), hn. 177
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–, hn. (Pozsony m.) 95
– (Bela), ma Turócbéla (Belá-Duli-

ce), Sz. (Turóc m.) 54
Béla, III., magyar király 58
–, IV., magyar király 18, 34, 52, 53,

111, 123, 152, 274, 275, 292,
347, 381, 382, 460, 532, 691

Bélakúti monostor és apátja (mo-
nasterium Belefontis; Bélakút,
másként Pétervárad, ma Újvi-
dék - Novi Sad, Sze. - része)
(Szerém m.) 182, 186

Belch l. Belcső
Belcső (Belch), elnéptelenedett te-

lepülés Barcs közelében (So-
mogy m.) 469

belcsői villicus 469
Belefontis l. Bélakút
Belezer l. Belezsér
Belezsér (Belezer), ma Almágy

(Gemerský Jablonec) része, Sz.
(Gömör m.) 147, 146

Belfenék (Felfenek), elnéptelenedett
település Drávafok közelében
(Somogy m.) 663

Belinc (Bylle), ma Belince, Sz,
(Nyitra m.) 355

Bellafarium, hn. 17
Belos, fia Miklós, gorbonoki 498,

515
Belső-Szolnok megye 201
Béltek (Beltuk), ma Nyírbéltelek

(Szatmár m.) 781
– (Belteluk), ma Krasznabéltelek

(Beltiug), Ro. (Szatmár m.) 368
Belteluk l. Béltek
Beltuk l. Béltek
Belyd [?], fiai: János és Mihály 665
Bencench (Benchench), fia Jakab

79, 110
Bench, fia Pető, nyéki 203
Benchench, hn. 737
Benchench l. Bencench
Benedek l. Sclaus Benedek

Benedek, deák (litteratus), királynéi
udvari ifjú 500

–, désaknai egyház rectora 743
–, mester, egri kanonok, hevesi fő-

esperes 635, 771
–, erdélyi cantor és decan 149, 155,

214, 389, 597, 772
–, mester, esztergomi kanonok 302
–, királyi ember 757
–, nyitrai káptalan karbeli preben-

dariusa 125
–, váci 607, 608
–, mester, váradi lector, Demeter

váradi püspök általános vikáriu-
sa 368, 465, 488

–, András fia 357
–, Balázs fia, koltai 419
–, Beke fia 90
–, Beke fia, csölösztői nemes 95
–, Corradus fia 602, 603
–, Detre fia, Kun Miklós, Péter, Já-

nos apja, csetneki 34, 212, 213,
243, 277, 310

–, Domonkos comes fia, úszori 218,
478

–, Domonkos fia, verőcei polgár
673

–, Donk fia, óbudai hospes 374
–, Gera fia, Jula férje 516
–, Heym fia, nyitraszegi 746
–, Ilona asszony fia 730
–, István fia 746
–, István fia, győri clericus 175, 176
–, Izuilan fia 159
–, mester, Lőrinc fia, csornai 171,

157, 343, 385, 388
–, Lukács fia, nádasdi 546
–, Márton fia 197, 269
–, Merse és Anna fia, Péter apja,

szinyei 130, 129, 366
–, Pál fia 290
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–, mester, Pál fia, apácasomlyói
várnagy 472, 535, 548, 567,
665, 705

–, Pál fia, butkai 718
–, Péter fia, verőcei polgár 673
–, Sciuilan fia 466
–, Tamás fia, magasi nemes 778
–, Tamás fia, Mihály váci püspök

procurator-a, recski 279
–, Tiburcius fia 313
–, Woyuoda fia 796
–, fia István 32
–, fia István, széki 212
–, fia János 123
–, fia János 312
–, fia János 665
–, fia János 719
–, fia János, ormándi 223
–, fia János, tekenyei 116
–, fia Loránd 792
–, fia Lukács, tuzséri 173
–, fia Márk, 682
–, fia Mikcs, zelnavásárhelyi job-

bágy 363
–, fia Pál 486
–, fia Péter 204
–, fia Péter, noszlopi 242
–, fiai: Domonkos és László 714-

715 között
–, fiai: Domonkos és Péter 463
–, fiai: László és Miklós, tuzséri

250, 251, 306
–, fiai: István, Márk, Pál és Simon

508
–, fiai: István, Pető és Wolkan,

lelóci 746
–, lánya: Erzsébet, sejteri
Benedukhygye, hegy 478
Benkon, Dragouin fia 164, 165
Benkus, János fia 804
Benrer(?), fia Iván 743
Beny l. Bénye
Bénye (Beny) (Pest m.) 406

Ber, hn. 325
bérc (berch, byrch) 140, 251, 252,

291, 403, 615, 616, 673, 702,
746

Berech l. Beret
Bereck l. Kántor (dict.) Bereck
Bereck, győri prépost 296, 482,

554, 604, 651, 719
–, Dénes fia, krassói alispán 262
–, Lukács fia, pécsi kanonok, háj-

szentlőrinci custos, csehi 649,
650

–, Mihály fia 356, 359
–, Miklós fia 631
–, Péter fia, bákai 35, 89, 145
–, fiai: Lőkös, Lőrinc, János és Mik-

lós, bátori 66, 70, 81, 133, 327,
345

Berecswo l. Berekszó
Bereg (Beregh) megye, vár 4, 173,

240, 360, 380, 400, 446, 454,
455, 456, 470, 471, 500

– megye hatósága 454, 456, 470,
471

Beregh l. Bereg megye
beregi comes l. Dezső; Marócsuk
Beregsov l. Berekszó
Bereknyazeg, hely 622
Berekszó (Berecswo, Beregsov), ma

Berkasovo, Szerbia (Valkó m.)
594, 640

Berekyo l. Berettyó
Beren l. Berénd
Beren l. Berény
Berench l. Berencs
Berencs (Berench), ma Rétközbe-

rencs (Szabolcs m.) 317
Berencs (Brench), ma Branč, Sz.

(Nyitra m.) 135
Berénd (Beren), ma Ajak-Tósok-

berénd (Veszprém m.) 420
Berény (Beren) (Veszprém m.) 689,

744
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Berény (Beren), ma Kisberény (So-
mogy m.) 703

Beret (Berech) (Abaúj m.) 753
Berettyó (Berekyo), folyó 277
Bergolch, hn. 676
Berkez, hn. (Valkó m.) 86
Berki (Berky), ma Rokycany, Sz.

(Sáros m.) 702
Berki falu villicusa l. János, Mike

fia
Berky l. Berki
Berla, fia Beke 796
Bernag (Barlag, Kis-, Nagy-)

(Veszprém m.) 445
Bernald, Miklós fia, Padalyan-i 476
Bernard, domonkos fr., milkói püs-

pök 88, 234
Bernold, fia András, besenyő, cecei

295
Berschanouch, folyó 673
Berschenouch l. Berstyanóc
Berstyanóc (Berschenouch), vár-

(rom) a mai Mala Bršljanica
mellett, Ho. (Körös m.) 466

Bertalan, birtokos 599
–, celldömölki apát 116
–, Cseh (dict.) Máté fia 436
–, királyi ember, monaji 753
–, szentmártoni Márton fia János

famulusa és procuratora 671
–, mester, szolnoki főesperes 409,

615, 616, 691
–, mester, vasvári kanonok 238
–, veszprémi káptalan karbeli pres-

biterje 513
–, János fia, Mannus fr.-e, kályáni

nemes 76, 77, 93, 149, 150,
390, 772

–, László fia 524
–, Lőkös fia, védi 282
–, Máté fia 600
–, Namzlou fia 71, 111

–, mester, Péter fia, szentbenedeki
25, 59

–, mester, Pongrác fia, János apja,
Drugeth Vilmos nádor helyette-
se, polyánkai 750, 599

–, fia János 750
–, fia Péter 566
–, fia Péter, Labat-i 300, 301
–, Mutel Henrik fia, windischgretzi

338
Bertold l. Bertót
Bertót (Berold, Bertold), ma Berto-

tovce, Sz. (Sáros m.) 219, 544
Beruk, gyümölcsfák (Pest m.) 253
Berwen l. Perény
Berzence (Berzenche) (Somogy m.)

247
Berzenche l. Berzence
Berzéte (Berzete, Berzethe, Berze-

wte), vár és település, ma Brzo-
tín, Sz. (Gömör m.) 34, 204,
221

Berzete (Berzethe) (dict.) Miklós
mester 318, 290, 565, 645

Berzete l. Berzéte
berzétei Boldogságos Szűz-egyház

és rectora 221 l. még Egyed
Berzethe l. Berzéte
Berzevice (Brezeuicha), ma Brezo-

vica, Sz. (Sáros m.) 759
Berzewte l. Berzéte
Beseneu l. Besenyő
Besenew l. Besenyő
Besenyő (Beseneu) (dict.) Pál mes-

ter, keresztúri 646
Besenyő (Beseneu, Besenew), ma

Gencsapáti része (Vas m.) 480
– (Besenew), elpusztult település a

mai Sükösd közelében (Bodrog
m.) 319, 320

besenyő 391 l. még Egyed, István
fia

Beszterce (Byztricia), ma Bistriţa,
Ro. (Szászföld) 259
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besztercei comes 259
Bethlem l. Betlen
Bethlem, fia Simon, nyomári és

velezdi 361, 585, 670
Bethlemfolua l. Betlenfalva
Bethlen l. Betlen
Betlen, ma Beclean, Ro. (Belső-

Szolnok m.) 742
– (Bethlem, Bethlen), elpusztult

település Močarany közelében,
Sz. (Zemplén m.) 21, 57, 74

Betlenfalva (Bethlemfolua), ma
Betlanovce, Sz. (Szepes m.) 759

Bence (Benche), elnéptelenedett
település Becsfölde közelében
(Zala m.) 127

Benche l. Bence
Beud, fia Péter 74
Beuguch l. Bögöt
Beun l. Bőny
Beychen (Veszprém m.) 24, 326
Beyd, hn. 452
Bezdéd (Bezded), ma Tiszabezdéd

(Szabolcs m.) 35, 89, 251, 305,
589, 611

Bezdred l. Bezeréd
Bezedék (Bezeldeg) (Baranya m.)

224
Bezeldeg l. Bezedék
Bezeréd (Bezdred) (Zala m.) 210,

659, 666
Bicske (Bykche) (Pest m.) 732
Bihar megye 70, 174, 316, 399
– megye hatósága 735
bihari alispán l. várdai László fia

János
Bikfapothok, patak 562
Billege (Bylige), elnéptelenedett te-

lepülés a mai Tótvázsony köze-
lében (Veszprém m.) 445

Biri (Biry, Byr, Byry) (Szabolcs m.)
314, 630, 647, 688, 701, 722

birka elrablása 2

bíró l. János; László, Imre fia; Lo-
ránd; Lőrinc, Márk

bírság (birsagium) 12, 42, 51, 66,
98, 128, 133, 164, 165, 168,
194, 205, 212, 213. 244, 255,
293, 294, 327, 352, 365, 383,
395, 418, 433, 444, 464, 475,
499, 514, 544, 554, 587, 632,
638, 641, 654, 657, 660, 672,
677, 685, 687, 677, 696, 697,
704, 713, 715, 718, 783

birsagium l. bírság
birtok adásvétele 63, 85, 164, 165,

243, 272, 274, 232, 332, 346,
359, 371, 390, 368, 408, 434,
482, 524, 549, 567, 582, 620,
622, 700

birtok átadása (átengedése) 57, 60,
152, 218, 220, 237, 254, 308,
324, 346, 357, 399, 425, 426,
427, 437, 447, 526, 531, 534,
555, 560, 586, 588, 597, 621,
622, 683, 684, 711, 714, 719,
729, 787, 798, 803

birtok becslése 354, 613, 621
birtok bejárása (elkülönítése, határ-

jelei emelése) 8, 23, 34, 35, 36,
52, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 68,
87, 89, 100, 107, 114, 126, 127,
136, 144, 145, 156, 161, 163,
173, 198, 223, 236, 238, 240,
250, 251, 252, 268, 270, 272,
273, 281, 190, 292, 293, 294,
340, 342, 347, 349, 356, 358,
360, 367, 372, 387, 397, 398,
402, 403, 420, 424, 425, 436,
446, 466, 467, 474, 475, 491,
492, 493, 496, 497, 500, 513,
532, 544, 554, 555, 562, 584,
591, 598, 599, 615, 607, 608,
615, 616, 632, 653, 660, 664,
666, 670, 671, 672, 673, 682,
683, 684, 702, 719, 726, 733,
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738, 739, 744, 746, 750, 752,
755, 756, 757, 767, 772, 773,
778, 783, 786, 787, 788, 790,
792, 796

birtok bérbeadása 253, 271, 352
birtok cseréje 42, 71, 111, 123, 152,

218, 232, 277, 288, 312, 340,
350, 355, 387, 408, 492, 498,
515, 581, 590, 607, 608, 622

birtok elfoglalása (elvétele, elcsa-
tolása) 42, 74, 99, 100, 105,
144, 151, 270, 346, 394, 421,
423, 426, 433, 474, 491, 495,
496, 520, 524, 554, 585, 618,
738, 805, 806

birtok elkobzása (büntetésből való
elvétele) 63, 72, 162, 173, 192-
193 között, 201, 208, 270, 346,
359, 406, 414, 486, 579, 671,
724, 734, 789

birtok iktatása 16, 23, 24, 34, 43,
56, 58, 63, 72, 74, 100, 107,
108, 114, 120, 126, 136, 145,
151, 152, 156, 161, 167, 173,
209, 210, 212, 223, 225, 230,
238, 240, 246, 250, 251, 252,
268, 270, 276, 313, 330, 340,
346, 347, 349, 356, 358, 360,
366, 367, 372, 378, 386, 397,
398, 402, 403, 409, 425, 436,
466, 467, 469, 474, 475, 491,
493, 497, 500, 503, 467, 544,
555, 524, 532, 554, 562, 567,
584, 585, 591, 598, 599, 607,
608, 632, 664, 670, 671, 673,
682, 684, 683, 702, 726, 730,
733, 738, 739, 741, 744, 746,
747, 750, 751, 752, 755, 756,
769, 773, 786, 790, 792, 799

birtok jogtalan használata (termései
elvétele) 25, 35, 42, 59, 89, 120,
172, 173, 198, 299, 366, 369,
370, 394, 433, 455, 470, 471,

513, 544, 593, 594, 618, 629,
630, 631, 640, 678, 682, 694,
741,746, 782

birtok királyi (hercegi) kézhez há-
ramlása 152, 209, 356, 359,
226, 546, 753, 789, 806

birtok kiváltása 23, 24, 58, 76, 77,
93, 94, 120, 146, 147, 151, 157,
161, 167, 171, 198, 225, 236,
238, 270, 321, 330, 378, 467,
503, 506, 507, 512, 579, 583,
612, 646, 672, 684, 709, 732,
737, 739, 751, 801, 72, 150,
151, 158, 255, 262, 354, 410,
676

birtok lerombolása (tönkretétele)
33, 686, 743, 528, 444, 535

birtok megbecslése 56, 58, 72, 198,
347, 403, 497, 519, 532, 544,
673, 738, 746, 751, 24, 198,
347, 403, 532, 544, 673, 682,
738, 746, 751

birtok prediális módon való tartása
241, 352, 624

birtok visszaadása 17, 87, 147, 152,
158, 162, 171, 198, 201, 218,
345, 355, 406, 423, 468, 495,
539, 544, 602, 603, 681, 724,
732, 748, 789

birtok visszerzése (visszavétele) 23,
24, 60, 147, 161, 167, 341, 346,
567, 585, 612, 642, 660, 684,
718, 741

birtok zálogosítása 9, 57, 76, 77, 93,
146, 147, 150, 151, 157, 158,
171, 149, 243, 255, 262, 308,
321, 323, 345, 354, 385, 388,
390, 410, 468, 477, 479, 506,
512, 583, 587, 646, 672, 676,
684, 700, 709, 718, 732, 768,
801, 94, 218, 232, 241, 617,
620, 385
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birtokadomány 18, 32, 36, 56, 75,
92, 107, 108, 111, 112, 113,
114, 121, 123, 124, 152, 161,
173, 201, 209, 220, 226, 235,
274, 294, 303, 328, 341, 359,
367, 378, 386, 403, 433, 436,
474, 475, 544, 546, 552, 554,
560, 599, 624, 700, 723, 724,
726, 750, 752, 753, 793

birtokbavezetés 128, 447, 483, 128,
156, 151, 347, 744

birtokkal kapcsolatos egyezség 695
birtokosztály 8, 21, 34, 56, 57, 66,

68, 70, 74, 81, 90, 123, 195,
232, 247, 291, 297, 333, 364,
395, 419, 424, 486, 543, 562,
672, 684, 690, 703, 705, 707,
714, 716, 718, 729, 753, 758,
788, 806, 808

birtokra népek gyűjtése 593, 594
Biry l. Biri
Bisetum, fia Péter, Podium-i 48
Bitczyn l. Bytom
Biter, fia Péter, kékkői 563
Bizthra, víz 358
Blason, folyó 8
Blinja (Blyna), ma Blinja, Ho. (Zág-

ráb m.) 85
Blychyn, folyó (Dubica m.) 272
Blyna l. Blinja
Bochk, fia Pál, zábori 54
Bochka l. Bacska
Bócs (Bolcs, Dersbolch) elnéptele-

nedett település Berettyószent-
márton határában (Bihar m.)
172, 174

Bod, fia Donch 21
–, fiai: Márton és Gergely 808
Boda, László fia, Miklós apja, palu-

gyai 107, 403, 425
Bodallou, hely (Hont m.) 615, 616
Boden l. Bodony
Bodhaza l. Botfalva

Bodolósámot (Bodolosamoth), ma
Somorja (Šamorín) része, Sz.
(Pozsony m.) 323

Bodolosamoth l. Bodolósámot
Bodon l. Bodony
Bodon (Bodun), fia Miklós 252,

647
Bodony (Boden), elnéptelenedett te-

lepülés a mai Budjanovci és Ži-
rovce között, Szerbia (Szerém
m.) 790

– (Bodon), puszta Nyirádtól D-re
(Zala m.) 200

Bodóteleke (Bodoteleky), elnéptele-
nedett település Magyarnádas
közelében (Kolozs m.) 597

Bodoteleky l. Bodóteleke
Bodou l. Bedő
Bodrog (Bodrug, Budrug, Budrugh)

megye 222, 231, 280, 319, 408,
590, 608, 757

bodrogi comes l. Henrik
Bodrug l. Bodrog
Bodugazunfalua l. Boldogasszonyfalva
Bodulo l. Badaló
Bodun l. Bodon
Bodund, hn. 593
Bogar (dict.) István 707
Bogdan l. Bogdány
Bogdan, vajda 342
Bogdány (Bogdan), ma

Nyírbogdány (Szabolcs m.)
141, 252

Boglár (Boklar), ma Vértesboglár
(Fejér m.) 705

Bogod (Bogud), Leustak fia 52, 53,
347, 532

Bogos, Károly fia, Miklós apja,
osgyani 520, 678, 694, 782

Bogran l. Bokoránd
Bogud l. Bogod
Bohemia l. Csehország
Bohk, fiai: Péter és Miklós 796
Boht l. Bojt
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Boiur l. Bajor
Bojt (Boht) (Bihar m.) 172, 174
Bok l. Bókaháza
Bókaháza (Bok) (Zala m.) 792
Boklar l. Boglár
Bokoránd (Bogran), puszta a mai

Ferendia közelében, Ro.
(Krassó m.) 705

Boksa l. Baksa
Boku, Dénes fia 673
bolanch 606
Bolbran l. Borbolya
Boldogasszonyfalva (Bodugazunfa-

lua), ma Vasboldogasszony
(Vas m.) 416

Boldua l. Boldva
Boldva (Boldua), folyó 152
Boldyan l. Bolgyán
Boleta, Bálint fia, toplicai nemes 8
Bolgyán (Boldyan) ma Buđanovci,

Sze. (Szerém m.) 503
Bolkács (Balcach), ma Bálcaciu,

Ro. (Küküllő m.) 577
bolkácsi plébános 577
Bolko, II., świdnicai herceg 377
Bolugh l. Balog
Bolugianustuleke l. Balogjánostelke
Bóly (Boya) (Baranya m.) 232
Bonifác, VIII., pápa 233
Bonya l. Bonnya
Bonnya (Bonya) (Somogy m.) 229
Bopfingen (Bopphingen), város,

No. 336, 337
Bopphingen l. Bopfingen
bor 124, 216, 293, 407, 577, 785
Borbolya (Bolbran), ma Walbers-

dorf, Au. (Sopron m.) 676
boroszlói kancellár l. Péter, Bego

fia; Legnitzi Simon; Péter, Bego
fia; Pelros János

boroszlói Szt. Egyed-egyház 335
Bors l. Bars
Bors l. Borsmonostor
Bors, Domonkos bán fia 274

Borsad l. Borsod
borsavai (Borsua) főesperes l. Domon-

kos
Borsmonostori (Bors) Boldogságos

Szűz ciszterci-monostor (Vas
m.) és apátja 211

Borsod (Borsad), megye 136, 152,
483

– megye hatósága 203, 483, 518
Borsod (Borsad), ma Edelény része

(Borsod m.) 152
borsodi (Borsod, Warsad) főesperes

l. János
– alesperes l. László
– alispán l. Miklós mester, László

fia; Miklós, recski
– comes l. Cikó; György
– főesperes l. János
Borsova (Bursuua), ma Nagybor-

zsova, Borzsava, Ukr. (Bereg
m.) 4

borsovai (Borsua) főesperes l. Do-
monkos

– (Bursuua) (dict.) Jakab, királyéi
hospes 4

Borsua l. borsovai főesperes
Borza, folyó 705
Borzás (Bozyas), ma Szilágyborzás,

Bozieș, Ro. (Kraszna m.) 270
bosnyák király l. István
boszniai káptalan 536
– püspök l. Peregrinus fr.
Botfalva (Bodhaza), ma Tarnyivci,

Ukr. (Unhg m.) 74
Bothka, szántói 108
Boudo, fiai: Márton és Gergely 714
Bouyak l. Buják
Boxa l. Boksa
Boya l. Bóly
Boyak l. Buják
Boymoch l. Bajmóc
Boymuch l. Bajmóc
Boytum l. Bajton
Boytun l. Bajton
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Bozgopataka, folyó 702
bozóki (Bazouk, Bozok, Bozouk,

ma Bzovík, Sz. – Hont m.) Szt.
István király-apátság és pré-
postja 52, 53, 347, 519, 532,
621 l. még Egyed

Bozok l. Bozók
bozótos 355, 514, 555, 481, 591,

752, 778
Bozouk l. Bozók
Bozth l. Baszt
Bozyas l. Borzás
Bozyca l. Buzita
Bozyn l. Bazin
Bő (Bw) 374
Bőcs (Bulch, Nagy- és Kisbőcs) (A-

baúj és Zemplén m.) 504
Bögöt (Beuguch, Bugud) (Vas m.)

479, 613, 801
Bőny (Beun, Bun), ma Bőnyrétalap

(Győr m.) 738
Brasow l. Brassó megye
Brassó (Brasow), megye 581, 806-

807 között
– (Brassow), város, ma Braşov, Ro.

194
brassói comes l. Tót (dict.) Lőrinc

fia
– villicus l. Jakab c.
Brassow l. Brassó
Bredescheid János, I. Lajos magyar

király követe 713-714 között
Brench l. Berencs
Brest (Brezt), ma Brest Pokupsi, H.

(Zágráb m.) 624
Brezeuicha l. Berzevice
Brezouch, folyó 8
Brezt l. Brest
Brokun, comes, Sándor fia 272
Bruchyna (Dubica m.?) 164, 165
Bruck, Lajta menti (Bruck an der

Leitha), település, Au. 75
Bubeek l. Bebek
Bucha l. Rojcsa

Buchka, fia Péter 753
Buchteluke, hn. 312
Bud, fia László, tarnóci 312
Buda, vár és város, ma Budapest ré-

sze (Pilis m.) 3, 4, 5, 20, 22, 23,
24, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 56, 58, 62, 63,
66, 67, 70, 71, 74, 78, 81, 82,
83, 86, 91, 92, 94, 96, 98, 99,
103, 104, 105, 107, 108, 113,
114, 120, 123, 132, 136, 138,
145, 148, 151, 152, 161, 163,
168, 169, 170, 171, 172, 173,
193, 198, 199, 200, 201, 205,
209, 211, 212, 213, 216, 219,
220, 230, 231, 232, 235, 240,
243, 244, 247, 250, 251, 253,
258, 259, 261, 276, 284, 285,
304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 325, 326, 327,
343, 346, 347, 348, 349, 350,
353, 362, 365, 366, 373, 374,
376, 377, 383, 388, 403, 406,
407, 408, 414, 426, 431, 438,
446, 460, 461, 463, 472, 473,
474, 475, 476, 485, 493, 499,
504, 511, 528, 529, 531, 532,
535, 537, 538, 539, 540, 542,
543, 544, 552, 554, 555, 560,
563, 564, 565, 567, 578, 579,
580, 584, 585, 588, 589, 593,
594, 596, 599, 600, 607, 608,
609, 623, 628, 638, 641, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657,
658, 659, 660, 661, 662, 663,
665, 666, 669, 671, 678, 680,
683, 684, 685, 687, 689, 692,
693, 697, 701, 706, 712, 726,
731, 732, 733, 734, 738, 739,
744, 745, 746, 747, 750, 752,
753, 754, 755, 759, 767, 770,
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775, 776, 777, 780, 781, 783,
789, 805

Buda, fia Endre 362
budafelhévízi konvent 161, 246,

367
budai bíró l. Loránd, Telmanus
– Boldogságos Szűz-egyház 407
– cantor 188 l. még Péter mester
– custos l. János mester
– főesperes l. Balázs
– kamara comese l. Chemplini End-

re, Pozsegai István
– kanonok l. Balázs, László, Imre,

Péter, Mihály, Kozma, János
– káptalan 23, 52, 53, 107, 114,

115, 126, 151, 158, 161, 171,
222, 223, 224, 225, 230, 232,
244, 245, 246, 257, 398, 276,
313, 346, 347, 367, 374, 403,
408, 490, 499, 509, 532, 547,
519, 590, 591, 607, 608, 609,
621, 700, 756, 757, 771

– lector l. Dénes
– prépost l. István
– Szt. János apostol és evangélista-

klastrom 712
– Szt. Miklós hitvalló-oltár és rec-

tora 347, 532 l. még Miklós
– Szt. Péter-egyház prépostja l. Ist-

ván
Budizlaus, fia Ugrinus 606
Budo, Miko fia, oszlányi 554
Budrug l. Bodrog megye
Budrugh l. Bodrog megye
Bugar, fia Móric, berencsi 135
Bugud l. Bögöt
Bugud, Bugud fia, Helena férje, Pé-

ter és János apja, keszi 162
Bugud, fia András, bögöti 613
Bugud, fia Bugud, keszi 162
Buhtus, fia Domonkos 790

Buják (Bouyak, Boyak, Buyak), ma
Sárosbuják (Brežany), Sz. (Sá-
ros m.) 531, 803

Buke (dict.) János, nyíri 492
Buken l. Beken
Buken, fiai: Miklós és Jakab, gyar-

mati 733, 773
Bukeu, fa 294
bukeucha l. fa
Bulch l. Bőcs
Bulgária 344, 376, 377, 439, 440,

723, 724, 749
Bun l. Bőny
Bungard (Bwnkaar), ma Szászbon-

gárd (Bungard), Ro. (Doboka
m.) 144

Bursuua l. Borsova
Buryh, hn. (Zala m.) 642
Buthka l. Butka
Butka (Buthka), ma Budkovce, Sz.

(Zemplén m.) 718
Buyak l. Buják
Buza (dict.) András, lánya: Erzsébet

374
búza 228, 293
Buza, Buza fia 63
Buza, fia Buza 63
Buzita (Bozyta), ma Buzica, Sz.

(Abaújvár m.) 586
Buzyn l. Bazin
Bük (Byky) (Sopron m.) 239
bűnbocsánat 84, 101, 166, 207
Bwbek l. Bebek
Bwnkaar l. Bungard
Bychou, birtok 71, 111
Bytom (Bitczyn), település, Lo. 377
Bydychke l. Bedechke
Bygeth, föld 291
byk l. fa
Bykche l. Bicske
Byklud (Esztergom m.) 94
Byky l. Bük
Bylige l. Billege
Bylle l. Belinc
Bynd l. Byud
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Byolch l. Bajót
Byolth l. Bajót
Byr l. Biri
byrch l. bérc
Byry l. Biri
Byud (Bynd), fia Tamás, málasi

450, 636
Byztre, folyó 702
Byztricia l. Beszterce

C

cahorsi (Caturcensis) egyházmegye
46

Calabria, Olaszo. 17
Calida Aqua l. Hévíz
calische 466
Callo l. Kálló
Calmerius, fia Mykhael 515
Campbach l. Koppenbach
cantor l. Benedek, Domonkos, Ger-

gely, György, István, János,
Kozma, László, Márk, Mihály,
Miklós; Péter, Bisetum fia; Pé-
ter; Péter, Demeter fia; Sándor,
Sebestyén

Cantor l. Kántor
cantorság 26
Cap l. Csap
Capolnasfeulde (Vas m.) 479, 801
cardinalis l. Vilmos
Cassa l. Kassa
Cassan (dict.) János, fiai: Márk, Sta-

nizlaus, István18
Castakuta (Chastakuta), völgy 127
Castellan (dict.) Péter 466
Castribituencensis egyház és decan-

ja 557
Castrum Ferreum l. Vasvár
Cece (Chethe) (Fejér m.) 295
cellarius l. sáfár

celldömölki (Demelk, Demenk)
Boldogságos Szűz-konvent 56,
116

celldömölki apát l. Bertalan
Cenk (Chenk, Zynk), ma Nagycenk

(Sopron m.) 120, 228
census l. adó
cer l. fa
Cet, hn. 192-193 között
Chack, fia Miklós 784
Chahol l. Csaholy
Chahul l. Csaholy
Challokuz l. Csallóköz
Chama, lánya: Katalin, barsi 495
Chan, hn. 25
Chanad l. Csanád
Chank l. Csank
Chanouch l. Csanóc
Chanuk l. Csanak
Chapou l. Csapó
Charamusnyapathaka, folyó 34
Charnada l. Csarnavoda
Charnahorit, hegy 702
Charnauada l. Csarnavoda
Charnoda l. Csarnavoda
Chasma l. Csázma
Chastakuta l. Castakuta
Chata, fiai: Tamás és Miklós, bese-

nyő, szentmártoni 391
Chatar l. Csatár
Chatar, fia János 521
Chatey l. Csataj
Chathar l. Csatár
Chazta l. Császta
Cheb l. Cseb
Chech l. Cseh
Cheel (dict.) János, a győri káptalan

karbeli presbiterje 739
Cheglie l. Csögle
Cheglyz l. Cseklész
Chegze, fia Demeter 21, 74
Cheh (dict.) Péter, Iván fia, toplicai

nemes 8
Cheh l. Cseh
Chehuelhe, völgy 36
Chehy l. Csehi
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Chelen l. Cselen
Cheme deák (litteratus), András ap-

ja 63
Chemernye l. Csemernye
Chemplini [!] Endre (Endere), a bu-

dai kamara comese 3
Chendel (dict.) János 712
Chenege, hn. 215
Cheng l. Csenger
Chenis (Cheniz), hn. 604, 753
Cheniz l. Chenis
Chenk l. Cenk
Chenke l. Csenke
Chenker (dict.) András, biri János

fia Tamás megbízottja 647
Chep, hn. 320
Chepanus, fia Makow, csesztregi

332
Chepel l. Csepely
Cheplak l. Cséplak
Cheregh (Valkó m.) 290
Cherempna l. Csermnó
Chergetekpatak, folyó 21
Chernete, hn. 71
Chertul, Máté fia, besenyői 480
Cherumpa l. Csemerna
Cherygh l. Cserity
Cheter l. Csetér
Chethe l. Cece
Chether l. Csetér
Chethne, birtok 18
Chethnek l. Csetnek
Chethuk, elnéptelenedett település

Bonyhád közelében (Tolna m.)
646

Cheztregh l. Csesztreg
Chirke l. Csirke István
chirographum 11, 115, 130, 218,

257, 332, 374, 432, 434, 437,
404, 405, 409, 478, 482, 492,
501, 526, 586, 590, 603, 609,
700, 719, 756, 757, 792, 796,
797

Chithnuk l. Csetnek
Chitnuk l. Csetnek

Chitnyk l.Csetnek
Chohul l. Csaholy
Chokas (dict.) István, Bedechke-i

nemes 753
Chokodey (Chokodh), mester, mili-

ki 419, 555
Chokodh l. Chokodey
Chon l. Csány
Chonk, csipkési 544
Chonk, fia Kene, roskoványi 544
Choob, hn. 472
Chorgohege, hegy 497
Chorgorethe, rét 497
Chorna l. Csorna
Chornauada l. Csarnavoda
Chornok l. Csernek
Chowathylese, föld (Szolnok m.)

368
Chremosna (Chremosnya), víz 294
Chremosnya l. Chremosna
Chukarfalua l. Csukárd
Chukarfalwa l. Csukárd
Chulascygethe, hn. (Körös m.) 524,

612
Chumakuz l. Csomaköz
Chumur, Domonkos fia 56
Chungurad l. Csongrád
Chunkereke, liget 58
Chunkerey 123
Churcha, hn. (Veszprém m.) 291-

292 között
Churle l. Csölle
Churna l. Csorna
Churnuk l. Csernek
Churumpna l. Csemerna
Chuth l. Csút
Chuturtukhel l. Csütörtökhely
Chuzaak, hn, 297
Chwz l. Csúz
Chycho l. Csicsó
Chykador l. Cikádor
Chyko l. Cikó
Chykou l. Cikó
Chykow l. Cikó
Chypkes l. Csipkés
Chysich l. Kissing
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Chythnek l. Csetnek
Chythnuk l. Csetnek
Chythou l. Csicsó
Chythow l. Csicsó
Chytnik l. Csetnek
Chytnuk l. Csetnek
Chytuan l. Csikvánd
Cigánd (Zygan, Kis-, Nagy-)

(Zemplén m.) 589, 611
cikádori (Chykador, Cykador) apát-

ság és konventje (Tolna m.) 82,
124

– apát l. Tamás fr.
– cantor l. István
Cikó (Chyko, Chykou, Cyko, Cyko,
Cykou, Cykow) mester, tárnokmes-
ter, borsodi comes 259, 344, 386,
439, 440, 483, 518, 590, 607, 608,
723, 724, 747, 749, 756, 757
Cikó l. Kis (Parvus) Cikó
Cilistu l. Csölösztő
clericus l. Benedek, István fia; Já-

nos, bélai; János, Henrik fia;
János, Staniloius fia; Mihály,
Jakab fia

Clingenpach l Kelénpatak
Clus l. Kolozs
Clusmonostra l. Kolozsmonostor
Clusmonostre l. kolozsmonosotri kon-

vent
Clusmustra l. kolozsmonostori konvent
Cluswar l. Kolozsvár
collecta l. adó
Colon l. Kolon
Colosmonustra l. kolozsmonostori kon-

vent
Colpa l. Kulpa
comes l. András; András, Iván fia;

András mester, Lachk fia; Cor-
notus Baudonus; Bebek (dict.)
István; Cikó; Cudar Péter; De-
zső; Domonkos; Farkas;
György mester; Isep mester;
István mester; István, Beke fia;
István mester, Mikcs bán fia;

Jakab; János mester; János, Dé-
nes fia; János, Gilét fia; János,
Petőc fia; János; Kont Miklós;
Lampert; László mester, Péter
fia; László, János fia, bátori;
Leustachius mester; Marócsuk;
Miklós mester, János fia; Mik-
lós, Lőrinc fia; Miklós; Miklós,
Donch fia; Olivér; Péter mester;
Péter, Mihály fia; Poháros
(dict.) Péter; Sándor fia János;
Simon, Móric fia; Simon; Ta-
más mester, László fia; Tamás;
Tót (dict.) Lőrinc fia; Töttös;
Treutel (dict.) Miklós; Vesszős

comes terrestris 194 l. még Miklós
Constantia asszony, ládi Theodor

lánya, finkei Jakab özvegye, ba-
lajti György felesége 711

Copan, hn. 354
Copnus, sebesi egyház rector-a 453
Corda, fia Dénes, mindszenti 480
Cordus (dict.) István, fiai: Miklós és

János, buzitai 586, 717
Corlathuagasa l. Korlátvágása
Cornotus Baudonus fr., a jeruzsále-

mi Szt. János-ispotályos rend
Mo.-i és szlavóniai (Sclauonia)
perjele és Dubica örökös c.-e
91, 92, 293, 294, 295, 352, 485,
527, 602, 603

Corradus, fia Péter 86
Cosma l. Kozma
Cosmafolua l. Fark
Cosmas l. Kozma
Cozma l. Kozma
Coztolarius (Corczolanus) egyház

627
Crappina l. Krapina
Crasso l. Krassó
Crassou l. Krassó
Crisium l. Körös
Croterius, mester 460
Crovacia l. Horvátország
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cubulus 715
Cudar (Zudar, Zudor) (dict.) Péter,

mester, Domonkos fia, sárosi
comes és várnagy, bőcsi 366,
504, 715, 725, 758, 789

Culpa l. Kulpa
culpinai (Culpchina) Szűz Mária-

kápolna 84, 207 (Zágráb m.)
Culpchina l. culpinai Szűz Mária-ká-

polna
Culuswar l. Kolozsvár
Cumanus l. kun
Cunrad, sacerdos, miklósfalvi rector

577
Cuppa l. Kulpa
Curak, hn. 492
Curiacius, fia Gergely comes 606
curialis comes l. Miklós
cursor l. futár
Curvus l. Görbe
Custand l. Kustand
custos l. Bereck, csehi Lukács fia;

Demeter; Domonkos, Fábián,
Gergely, Imre, István, Jakab,
János, Leonardus, Loránd, Már-
ton, Mátyás, Mihály, Tamás

cybriones l. hegyvám
Cykador l. Cikádor
Cyko l. Cikó
Cykou l. Cikó
Cykow l. Cikó
Cymbahaza l. Sáp
Cympo (dict.) Domonkos, fia Mik-

lós 552, 753
Cympohaza l. Sáp
Cyppo l. Cympo
Cyppohaza l. Sáp
Cythnek l. Csetnek
Cytnyk l. Csetnek
Csaholy (Chahol, Chahul, Chohul),

ma Nyírcsaholy (Szatmár m.)
40, 79, 110, 141, 193, 208, 284,
780

– (Chahul), ma Monostrocsaholy
(Közép-Szolnok m.) 373

Csallóköz (Challokuz), districtus
227

Csanak (Chanuk), ma Nagysenkőc
(Šenkvice), Sz. (Pozsony m.)
158

Csanád, volt esztergomi érsek 302
Csanád (Chanad) megye196, 259
csanádi cantor l. Mihály
– comes l. Lampert
– custos l. Mátyás
– egyházmegye 248, 442, 667, 790-

791 között
– kanonok l. Miklós mester; Péter,

Demeter fia
– káptalan 270, 399
– lector l. Miklós
– prépost l. Mihály
– püspök helynöke l. Miklós mester
– püspök l. Tamás
Csank (Chank), fiai: Dobó és Keve,

roskoványi 163
Csanóc (Chanouch) (Körös m.) 704
Csány (Chon), ma Hernádcsány

(Čaňa), Sz. (Abaúj m.) 632
Csap (Cap), ma Csop, Ukr. (Ung

m.) 564, 639
Csapó (Chapou), fia András 560,

700
Csarnavoda (Chornauada, Charna-

da, Charnoda, Charnauada), ma
Csaroda, Bereg m. 326, 360,
470, 471, 669

császár l. Károly, IV.
Császta (Chazta), elnéptelenedett

település Edelény közelében
(Borsod m.) 152

Csataj (Chatey), ma Čataj, Sz. (Po-
zsony m.) 158

Csatár (Chatar) (Veszprém m.) 24,
421, 690,

– (Chatar) (Zala m.) 718
csatári egyház 236
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Csázma (Chasma), ma Čazma, Ho.
(Körös m.) 191, 628

csázmai kanonok l. János
– káptalan 8, 248, 359, 436, 466,

515, 600, 679
– prépost 27, 188, 762 l. még László
Cseb (Cheb), puszta a mai Buzita

(Buzica) közelében, Sz. (Abaúj
m.) 586

– (Cheb, Fel-, Al-), ma Nagycseb
(Žbince), Sz. (Zemplén m.) 592

Cseh (Chech), elnéptelenedett tele-
pülés Gic közelében (Veszprém
m.) 533

Cseh (Cheh) (dict.) László, kolozsi
szolgabíró 617

– (Cheh) (dict.) Máté, fia Bertalan
436

– (Cheh) (dict.) Miklós 406, 439
– (Cheh) (dict.) Péter, kápolnaispáni

kiküldött 407
cseh l. Wiskonus
cseh király l. János, Károly, IV,
Csehi (Chehy) 545
– (Chehy) 649, 650
Csehország (Bohemia) 376, 724
Cseklész (Cheglyz), ma

Bernolákovó, Sz. (Pozsony m.)
685

Cselen (Chelen), fia Sándor 152
Csemerna (Cherumpna, Cherumpa,

Churumpna) elnéptelenedett te-
lepülés Okolicsna közelében,
Sz. (Liptó m.) 403, 425

Csemernye (Chemernye), ma Márk-
csemernye (Puste Čemerné), Sz.
(Zemplén m.) 528

Csenger (Cheng) (Szatmár m.) 648-
649 között

Csenke (Chenke), ma elnéptelene-
dett település Muzsla (Mužla)
közelében, Sz. (Esztergom m.)
171, 385, 388

Csente (Zenche), puszta a mai
Bácskertes (Kupusina) köze-
lében, Sze. (Bodrog m.) 756

Csepely (Chepel), elnéptelenedett
település Nagyvázsony közelé-
ben (Veszprém m.) 445

Cséplak (Cheplak), elnéptelenedett
település a mai
Szentgyörgyvölgy közelében
(Zala m.) 543

Cserity (Cherygh), ma Cerić, Ho.
(Valkó m.) 565, 645

Csermnó (Cherempna) ma Szentke-
reszt, Sváty Kríz, Sz. (Liptó m.)
107

Csernek (Chornok, Churnuk) ma
Cernuc, Ro. (Doboka m.) 93,
150, 390

Csesztreg (Cheztregh) (Zala m.)
332

Csetér (Cheter, Chether), elnéptele-
nedett település a mai Tiszamo-
gyorós közelében (Szabolcs m.)
304, 444

Csetnek (Chethnek, Chithnuk, Chit-
nuk, Chitnyk, Chythnek, Chyth-
nuk, Chythnyk, Chytnik, Chyt-
nuk, Cythnek, Cytnuk, Cytnyk),
ma Štítnik, Sz. (Gömör m.) 34,
170, 204, 212, 213, 221, 243,
277, 302, 309, 310, 604, 651,
731

csetneki Boldogságos Szűz-egyház
és rectora 302 l. még Detre, Já-
nos

Csicsó (Chycho, Chytho, Chythou),
vár, ma Ciceu, Ro. (Belső-Szol-
nok m.) 68, 710, 743

csicsói várnagy l. Jakab, Vid fia
Csikvánd (Chytuan) (Győr m.) 738
Csipkés (Chypkes), ma Tótsolymos

része, Sz. (Sáros m.) 544
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Csirke (Chirke) (dict.) István, fia
Tamás 632

Csomaköz (Chumakuz), ma Ciu-
meşti, Ro. (Szatmár m.) 610-
611 között

Csongrád (Chungurad) (Csongrád
m.) 646

csongrádi főesperes l. László
Csonka (Mancus) Bálint, György

fia, óbudai hospes 374
Csorna (Chorna, Chruna) (Sopron

m.) 157, 171, 343, 385, 462
csöbör (urna) 785
Csögle (Cheglie) (Veszprém m.)

598, 730
Csölle (Churle, Alsó-, Felső-), ma

Rovinka, Sz. (Pozsony m.) 218
Csölösztő (Cilistu), ma Šamorín-

Čilistov, Sz. (Pozsony m.) 95
Csukárd (Chukarfalwa, Chukar-

falua, sive Terne), ma Vino-
sady, Sz. (Pozsony m.) 216

Csút (Chuth, Felchuth), ma Al- és
Felcsút (Fejér m) 467

Csúz (Chwz) (dict.) János, mester
579, 642

Csütörtök (Chuturtukhel), ma
Štvrtok na Ostrove, Sz. (Po-
zsony m.) 297

Csütörtökhely (Chuturtukhel), el-
néptelenedett település Zalalövő
közelében (Zala m.) 642

D

Dacho, Demeter fia, palojtai 672
Dada, puszta a mai Bárdudvarnok

közelében (Somogy m.) 229
Daj (Day, Doy), puszta a mai A-

dony közelében (Fejér m.) 222,
223, 224, 225

Dáka (Dalka) (Veszprém m.) 56

Dalka l. Dáka
Dalmácia 139, 143, 213, 226, 267,

332, 339, 340, 344, 358, 359,
363, 372, 376, 377, 381, 382,
386, 387, 401, 402, 411, 439,
440, 489, 522, 600, 606, 627,
675, 679, 723, 724, 736, 749,
760

Dalmad, ma Domadice, Sz. (Hont
m.) 53

dalmát herceg l. István
Dalou l. Duló
Dálya (Dalya Maior), ma Szászdá-

lya (Daiá), Ro. 577
– (Dalya), ma Oláhdálya (Daia Ro-

mână), Ro. (Fehér m.) 686
Dalya l. Dálya
Dalya Maior l. Dálya
Damania l. Damonya
Damanya l. Damonya
Damas l. Damásd
Damásd (Damas), ma Garamda-

másd, Lekér (Hronovce) része,
Sz. (Bars m.) 664

Damian, mester, a vasvári káptalan
sacerdosa 210

–, Zunyzlo fia 738
–, fia Demeter 759
– (Damyan), fia János, Leeh-i 753
– (Damyan), fia Miklós 309
Damonya (Damania, Damanya), ma

Chernelházadamonya (Sopron
m.) 415

Damyan l. Damian
Danch, Inak fia 602, 603
Danubius l. Duna
dapifer l. asztalnok
Darabos (Darabus) (dict.) János,

fiai: Imre, László és Mihály,
dresk[...]i 395, 481, 484

– (Darabus) (dict.) Lőrinc, István
fia, nádasdi 481, 542

Darabus l. Darabos
Daraouch l. Daróc
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Daras l. Darázs
Darasium l. Darázs
Daraz l. Darázs
Darázs (Daras, Darasium, Daraz,

Felső-, Alsó-), ma Darázsi
(Drážovce), Sz. (Hont m.) 198,
615, 616

Dareus, fia István, fülesi 693
Darlac (Darlaz), ma Dârlos, Ro.

(Küküllő m.) 140
Darlaz l. Darlac
Daróc (Daraouch, Kis-, Nagy-), Be-

regdaróc (Bereg m.) 360, 455,
456, 470, 471

Daróc (Dereuch), ma Šarišské
Dravce, Sz. (Sáros m.) 51, 759

Darochpatak, folyó 510
Darouch l. Daróc
Dauich, Thabur fia, Ilona asszony

apja, egyházasmagyari 534
Dávid comes, kolozsvári polgár 196
–, leleszi prépost 74
Day l. Daj
deák (litteratus) I. András; Anya-

nus; Beke; Benedek; Cheme;
Dénes; Domonkos; Egyed;
György; István; István, Mike
fia, pribóci; István, Sándor fia,
reszgei; Jakab; Jakab, mérai;
János; János mester; János, Dok
fia; József, Dok fia; Lőrinc; Lő-
rinc, Matyus fia; Miklós; Mik-
lós mr., István fia; Pál; Pál mes-
ter, valkóci; Péter mester; So-
mogyi (dict.) István

debitum l. adó
Debrente l. Döbrönte
decan l. avignoni Szt. Agricola egy-

házé; Balázs mester; Benedek,
István, Miklós

decania 489
Deche l. Decse
Dechye l. Décse

Décs (Dychy), puszta a mai
Décskelecsény (Kl’ačany) kö-
zelében, Sz. (Nyitra m.) 581

Décse (Deche), ma Magyardécse,
Cireșoaia, Ro. (Belső-Szolnok
m.) 491, 510

– (Dechye, Deyche, Dyche), ma
Marosdécse (Decea), Ro.
(Torda m.) 379

Déda, falu, ma Beregdéda (Deda)
Ukr. (Bereg m.) 380

–, Ro. (Torda m.) 605
Dédes (Dedus) vár a mai Dédes-

tapolcsány mellett (Borsod m.)
714-715 között

dédesi várnagy l. Jakab
Dedus l. Dédes
Deesacna l. Désakna
Deesakana l. Désakna
Delne (Delnee, Kakasfalva), ma

Delnekakasfalva (Kokošovce),
Sz. (Sáros m.) 123, 602, 603,
758

Delnee l. Delne
Deme, tiburctelkei nemes 77
Demenk l. Celldömölk
Demeter l. Szentdemeter
Demeter l. Feyr (dict.) Demeter
– l. Kaba (dict.) Demeter
–, bőnyi nemes 738
–, esztergomi lector 119
–, fehérvári custos 581
–, hartyáni 246
–, jobbágy 8
–, kávási 780
–, váradi püspök 194, 196, 259,

291, 344, 386, 439, 440, 465,
488, 588, 723, 724, 749

–, veszprémi Szt. Péter apostol-oltár
rectora 286

–, zelnavásárhelyi villicus 363
–, András fia, Lőrinc fia István mes-

ter serviense és procuratora 291
–, Barnabás fia, Benchench-i 737
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–, Chegze fia, Katalin férje, betleni
nemes 21, 74

–, Damian fia 759
–, Demeter fia 468
–, Egyed fia 289
–, Egyed fia, bertóti 219, 544
–, Fábián fia, magasi nemes 778
–, Gergely fia, kandéi 115
–, István fia, Hahót Miklós bán job-

bágya 273
–, István fia, királyi ember, maglódi

607, 608, 756
–, Iván fia, Hont megye alispánja

694
–, Iván fia, kállói 173, 252, 325, 652
–, János fia, hosszúmezei 438
–, János fia, Nazuad-i 593
–, János fia, Péter apja 493
–, Miklós fia 226
–, Mikó fia Márton és hubói Péter c.

lány: Katalin fia 427
–, mester, Nekche fia 123
–, Olivér fia, csaholyi János mester

famulus-a, bogdányi 40, 141,
193, 208, 314

–, Oloph fia, ajkai 421
–, Pál fia, fügei 147
–, Péter fia, jobbágy 193
–, Péter fia, koltai 419
–, mester, Tamás fia 126
–, Tamás fia, szuhai 151
–, Turul fia, kávási 373
–, fia András 263, 265, 266
–, fia András 766
–, fia Dok, füzi 152
–, fia István 58
–, fia István 378
–, fia Jakab 641
–, fia János 766
–, fia János, galaci 209
–, fia János, Zopi-i 738
–, fia Kokas 123

–, fia Kyseud (dict.) Miklós, péceli
255

–, fia László 362
–, fia Lőrinc 475
–, fia Mihály 209
–, fia Péter 484
–, fia Péter 766
–, fia Péter, koltai 419
–, fia Péter, Kurked-i nemes 399
–, fiai: Aladár, Antal és Demeter

468
–, fiai: András, István, János és

Miklós, csetéri 444
–, fiai: Dacho és Loránd, palojtai

672
–, fiai: István és Lukács, berzencei

247
Demjén (Demyen) (Heves m.) 151
Demyen l. Demjén
dénár 9, 135, 142, 165, 151, 206,

212, 237, 262, 272, 283, 308,
410, 428, 479, 482, 601, 646,
636, 715 (ferto), 785

– bécsi 6, 157, 158 (talentum) 227,
239 (talentum), 260, 274, 321,
323, 332, 354, 450 (budai sú-
lyú), 582, 787, 784, 800, 801

– budai 94, 567
– somogyi 371
Dénes l. Magyar (dict.) Dénes
–, mester, budai lector 115, 257,

367, 374, 547, 590, 609, 756,
757

–, csanóci 704
–, kalocsai érsek 194, 196, 259,

342, 344, 386, 404, 405, 432,
437, 439, 440, 457, 458, 459,
501, 533, 635, 723, 724, 749,
796

–, lovászmester 194, 196, 259, 344,
386, 439, 440, 723, 724, 749

–, Corda fia, mindszenti 480
–, Fábián fia, magasi nemes 778
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–, deák (litteratus), Gergely fia 625
–, György fia, nádor 58, 333
–, György fia, zalatnai 298
–, István fia, tárnokmester 201
–, Jakab fia, bethleni 742
–, László fia 560
–, Lukács fia, kurtyáni 109
–, Márton fia 673
–, Miklós fia 306
–, mester, Nagy (Magnus) Renold

fia, bakonyai 684, 768, 769
–, Péter fia, Bedechke -i nemes 753
–, Péterke fia, János apja 791
–, Tegzes (dict.) György veje 753
–, fia Bereck 262
–, fia Boku 673
–, fia Jakab, asguti 437
–, fia János 339
–, fia János 371
–, fia János, apori 232
–, fia János, rendesi 522
–, fia János, Twl/Tul-i 371, 703
–, fia Miklós 305, 307, 326, 653,

654, 669
–, fia Miklós 464
–, fia Miklós, ivánkateleki 373
–, fia Tamás, jánki 270
–, fiai: György és Mainard 352
–, fiai: Istán és Tamás, losonci és

régeni 173, 250, 251, 252, 279,
305, 589, 611, 653, 710, 743

–, fiai: Dezső és Tamás, szentmárto-
ni 35, 89

Derechen l. Derecsény
Derekus (dict.) Simon mester,

Kopplyan nbembeli 60
Derenchen l. Derencsény
Derencsény (Derechen, Derenchen),

vár, ma Drienčany, Sz. (Gömör
m.) 310, 583

Dereuch l. Daróc
Ders l. Derzs
Ders, fia Miklós 554, 684, 768, 769
– , fia Tamás, szuhai 126. 151

Derseneu l. Derzsenye
Derze, ma valószínűleg Rezovac,

Ho. (Verőce m.) 680, 700
Derzs (Ders), ma Nyírderzs (Szat-

már m.) 41, 662
Derzsenye (Derseneu), ma Drženi-

ce, Sz. (Hont m.) 347, 532
Desakana l. Désakna
Désakna (Deesakana, Desakana),

ma Ocna Dejului, Ro. (Belső-
Szolnok m.) 68, 743

désaknai bíró l. Lőrinc
descensus l. adó
Deseu l. Dezső
Desew l. Dezső
Desk, Péter fia 672
–, Péter fr.-e 672
Desnyche, folyó 600, 679
Detek (Dethk) (Abaúj m.) 753
Dethk l. Detek
Detmarus 206
–, Péter fia János serviense 524
–, István fia 612
Detre 325
–, a csetneki Boldogságos Szűz-

egyház rectora 204, 221, 302
–, comes, Hannus fia, Jakab apja,

stefkfalvai 626, 476, 550
–, fia Benedek, csetneki 34
–, fia János, kolcsói 476
–, fia Henrik, betlenfalvai 759
Deuecher l. Devecser
Devecser (Deuecher) 738
– (Deuecher) 797
– (Dewether, Deuecher) elpusztult

település a mai Mernye közelé-
ben (Somogy m.) 247

– (Deuecher) (Veszprém m.) 62,
452

Dévény (Teben), ma Pozsony része,
Sz. (Pozsony m.) 785

dévényi villicus 785
Dewether l. Devecser
Deyche l. Décse
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Dezső, [....] fia 110
–, (Deseu), korcsvai 528
–, mester, Dénes fia, szentmártoni

35, 89
–, Domonkos fia, tyukodi 79, 373
–, Lukács fia 247
– (Desew), Mihály fia, Miklós és

Mihály apja, mérei 197
– (Deseu), fia György 270
– (Deseu), fia János 487
– (Deseu), fia János, péli 418, 802
– (Desew, Deseu), fia László 270
– (Deseu), fia Mihály, elefánti 752
– (Deseu), fia Miklós 673
– (Desew), fia Miklós, fedémesi

nemes 477
–, fia Péter, Olswa-i 477
–, fia Tamás, régeni 342
– (Desew), fiai: János, Loránd és

Miklós, lapispataki 647
– (Desew, Deseu), mester, fiai: Do-

monkos, János és Péter, geléne-
si 240, 360, 470, 471

diaconus cardinalis l. Vilmos
Dianfölde (Dyanfelde) (Körös m.) 8
Diód (Gyogh), ma Diósd (Pest m.)

253
Diós (Dyos), ma Deușu, Ro. (Ko-

lozs m.) 76, 77, 93, 149
Diószeg (Gyozegh), ma

Bihardiószeg (Diosig), Ro. (Bi-
har m.) 291

districtus l. kerület
diszpenzáció 575, 713-714 között
Ditric, fia László, ózdi 518
Divék (Divik), ma Egyházasdivék

(Diviaky nad Nitricon), Sz.
(Nyitra m.) 746

Divik l. Divék
Dob (Doby), ma Tiszadob (Sza-

bolcs m.) 291
Doba (Hobe) (Veszprém m.) 242

Dobó (Dobow), Csank fia, rosko-
ványi 163

Dobóc (Dobowcz), ma Dubovec,
Ho. (Körös m.) 340, 358

Doboca l. Doboka
Doboka megye 93, 209, 743
Doboka, ma Dăbâca, Ro. (Doboka

m.) 149
–, ma Görcsönydoboka része (Ba-

ranya m.) 737
dobokai (Doboca) főesperes l. Mi-

hály mester
Dobon, halastó 237
Dobow l. Dobó
Dobowcz l. Dobóc
Dobus (dict.) Mihály, Színész Ta-

más fia, váradi 142
Doby l. Dob
Dobyche l. Dubica
Dok (Dook), mester, deák, Demeter

fia, János és József deákok apja,
Miklós egri püspök volt procu-
rator-a és serviens-e, füzi 152

Dolech, birtok (Dubica m.) 165
Dombró, ma Dubrava, Ho. (Körös

m.) 628
domicellus l. Geraldus
Domonkos l. Bebek (dict.) Domon-

kos
– l. Cympo (dict.) Domonkos
– l. Kolchal (dict.) Domonkos
– l. Macska (dict.) Domonkos, husz-

ti és nyalábi várnagy
– l. Nagy (dict.) Domonkos
–, borsovai főesperes 342, 404, 405,

432, 501, 635
–, budai káptalan karbeli klerikusa

és kiküldöttje 276, 367
–, deák (litteratus), mester, speciális

királyi ember 599, 750
–, erdélyi prépost 149, 155, 214,

389, 577, 597, 772
–, gagyi Gereven lánya: Jolanth fér-

je, ládi 361, 648
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–, mester, gerzencei alispán 159
–, királyi ember 407
–, macsói bán, valkói comes 194,

196, 346, 408, 449, 806
–, peterdi 735
–, comes, sárosi szolgabíró 725
–, spalatói érsek 194, 196, 259, 344,

386, 439, 440, 723, 724, 749
–, váci custos 691
–, váci prépost 691
–, vasvári cantor 332, 489, 778, 792
–, András fia, osgyani 520, 782
–, Athanyas fia 359
–, Bebek (dict.) Domonkos fia, az

esztergom-előhegyi Szt. Tamás
vértanú-egyház prépostja, Mik-
lós esztergomi érsek lelkiekben
általános helynöke 34, 131, 204,
221, 277, 554

–, mester, Benedek fia 714-715 kö-
zött

–, Benedek fia 463
–, Buhtus fia, hosszúbácsi János

fiainak procuratora 790
–, Dezső fia, gelénesi 360, 470, 471
–, Domonkos nádor fia 341
–, Donch fia, malai 36
–, Gál fia, osztopáni 703
–, Gergely fia 543
–, Gergely fia 566
–, Gergely fia, reszneki 587
–, Gunya fia, máréi 42, 707, 709
–, Jakab fia 372
–, János fia, kolcsói 419
–, János fia, peterdi 713
–, Kelemen fia, salamoni 62
–, Kun (dict.) Miklós fia, csetneki

243, 277
–, Lach fia, birtokos 702
–, Lachk fia, nádasdi 346
–, László fia 474
–, Lőrinc fia 481
–, Lőrinc fia, nádasdi 542

–, Lukács fia, Mood-i 435
–, Márk fia 796
–, Márk fia, deteki 753
–, Márton fia, betleni 57, 74
–, Mátyás fia, bazini Sebus és fia:

János megbízottja 777
–, Mihály fia, örsi 776
–, Miklós fia, szemelyi 350
–, mester, Miklós nádor fia 591
–, comes, mester, Mothk fia, udvari

lovag 386
–, Ogman fia 32
–, Pál fia, Bedechke-i nemes 753
–, Pertholdus fia, János apja,

osztopáni 682
–, Péter fia 383
–, comes, Péter fia, Benedek és Mi-

hály apja, úszori 218
–, Raden fia 704
–, Radyn fia 600, 679
–, Salamon fia, besenyő, szent-

mártoni 391, 788
–, Sedun fia, zsédenyi 489
–, Tamás fia, besenyő, szentmártoni

391
–, Tamás fia, tárkányi 308
–, comes, Zoárd fia, speciális királyi

ember 53, 347, 532
–, fia András 408
–, fia Benedek 673
–, comes, fia Benedek, lánya Mar-

git, úszori 478
–, bán, fia Bors 274
–, fia Chumur 56
–, fia Dezső, tyukodi 79, 373
–, nádor, fia Nagy Domonkos 212,

213, 341
–, fia Ferenc, koltai 419
–, fia György 597
–, fia György, hubói 36
–, fia Henul 312
–, fia István, csetéri 304
–, fia János 617
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–, fia János 682
–, fia János, alásonyi 56
–, fia János, monostori 316
–, fia János, náprágyi 373
–, fia János, osztopáni 703
–, fia János, Teulche-i 167
–, fia János, lánya: Margit, ládi 585,

670
–, fia Kokas (dict.) István, Bedech-

ke-i 753
–, fia László, deteki 753
–, fia László, királyi ember, cigándi

589, 611
–, fia László, váti 479, 801
–, comes, fia Lőrinc 805
–, fia Miklós 41, 652, 661, 662
–, fia Miklós 78
–, fia Miklós 258
–, fia Miklós 552
–, fia Miklós 753
–, fia Miklós 792
–, fia Miklós, nádfői 584
–, fia Miklós, szentlászlói 527
–, fia Miklós, szopori 379
–, fia Miklós, vezsenyi 215
–, fia Pál, miszlamelléki 438
–, fia Péter 262
–, fia Wakon, csatári 799
–, fiai: János és Tamás, vasadi 622
–, fiai: Cudar Péter és Simon, bőcsi

504
Donat fr., a fehérvári keresztesek

preceptora 235, 295, 467
Donát, Zeged-i 753
Donch l. Doncs
Doncs l. Kis (Parvus) Doncs
– (Donch), botfalvai 74
– (Donch), Bod fia, nádori ember 21
– (Donch), Eynok fia, bárcai 33,

329
– (Donch), fia Domonkos, malai 36
– (Donch), fia Miklós 12
Donk, fia Benedek 374

–, fia Miklós 257
Dook l. Dok
Dorbes Tamás, kalocsai lector 49
Dorno, hn. 565
Dorogles (Duruglesy), elpusztult te-

lepülés a mai Hajdóhadház kö-
zelében (Szabolcs m.) 291

Dorouch l. Daróc
Dousa l. Dózsa
Doy l. Daj
Dózsa (Dousa) nádor, fiai: Jakab és

Pál 291
dózse, velencei 267
Döbrönte (Debrente) (Veszprém m.)

705
Dömös (Dymisium) 26
dömösi éneklőkanonok l. Péter
– prépost l. Márton
– Szt. Margit-egyház 26
Dörögd (Durugd, Alsó-, Felső-), ma

Taliándörögd (Zala m.) 354
Dragouin, fiai: Benkon, Mátyás

164, 165
Draua l. Dráva
Dráva (Draua, Drawa), folyó 82,

333, 358, 680
Drawa l. Dráva
Druget János, mester, Druget János

nádor fia 706
– János, nádor, fiai: Miklós és János

706
– Miklós mester, Druget János ná-

dor fia 706
– Vilmos nádor 235, 483, 599, 750
Drugh, fia Sándor 152
Drugon (dict.) Márk, fia János, vas-

vári 503
Duba, elnéptelenedett település Gé-

tye közelében (Zala m.) 566
Dubica (Dubycha), megye 164, 165,

272, 293, 352
– (Dobyche, Dubycha), település

(Dubica m.) 164, 165, 272
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dubicai comes l. Cornotus Baudo-
nus

– comes terrestris l. Miklós
– preceptor l. Illés
– villicus l. Fülöp, Márk fia
Dublafő (Dublafeu), hn. 258
Dubuafew, erdő 258
Dubycha l. Dubica
Dudvág (Dudwagh), folyó 9
Dudwagh l. Dudvág
dukát 628
Duló (Dalou, Dulou), ma Dulóújfa-

lu, Dulov, Sz. (Trencsény m.)
514

Dulou l. Duló
Duna (Danubius), folyó 292, 385,

388, 534
Durugd l. Dörögd
Duruglesy l. Dorogles
Dusteluke, hn. 225
Dyanfelde l. Dianfölde
Dyche l. Décse
Dychy l. Décs
Dymisium l. Dömös
Dyos l. Diós
Dyuch, hn. (Nyitra m.) 723

E

Ector l. Hektor
Ecseg (Etheg), vár (Nógrád m.) 344
Edelen l. Edelény
Edelény (Edelen) (Borsod m.) 152,

361, 585, 648
Egenzaraz l. Szárász
Eger (Agria) (Heves m.) 203, 329,

464, 647, 648, 771
Egered (Egred), puszta Sopron mel-

lett (Sopron m.) 330
Egermihalhaza, hn. 298
Egerszeg (Egerzegh), Vasegerszeg

(Vas m.) 239
Egeruize, folyó 771

Egervár (Egerwar) (Vasvár m.) 498
Egerwar l. Egervár
Egerzegh l. Egerszeg
Eghazaskekche (Szolnok m.) 215
Egred l. Egered
Egred, puszta Sopron mellett (Sop-

ron m.) 120
Egres (Egrus), puszta a mai Feren-

dia közelében, Ro. (Krassó m.)
705

Egres, folyó 21
Egres, ma Magyaregres (Somogy

m.) 682
egri cantor l. Sándor
– custos l. János
– egyház 263, 266, 459
– kanonok l. András, Demeter fia;

Benedek mester; Péter, Bego
fia; Péter, Demeter fia; Pál, Pál
fia

– káptalan 34, 35, 36, 39, 55, 89,
103, 109, 123, 140, 141, 145,
152, 163, 173, 170, 208, 212,
250, 251, 252, 256, 265, 289,
298, 303, 305, 306, 307, 312,
325, 342, 346, 360, 361, 277,
291, 314, 341, 404, 405, 427,
432, 433, 437, 497, 477, 483,
493, 496, 500, 501, 520, 531,
544, 585, 589, 602, 603, 604,
611, 625, 632, 635, 648, 651,
652, 665, 668, 670, 681, 687,
711, 718, 731, 753, 782, 786,
766, 771, 796, 797, 798, 803,
804

– – subnotariusa l. György mester
– – notariusa 250
– karpap l. István
– lector l. János mester, Miklós fia,

tótselymesi
– prépost l. László
– presbiter l. Pál, Pál fia
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– püspök 47, 123, 265, 361 l. még
Miklós

– püspök általános helyettese l.
László

– Szt. Anna (Mária anyja)-oltár és
mestere 250, 251

– Szt. Imre-oltár 342
– Szt. Mária Magdolna-oltár 771
– Szt. Miklós hitvalló-oltár és mes-

tere 670
Egrus l. Egres
egwr l. éger
Egyed, berzétei egyház rectora 204,

221
–, bozóki prépost 52, 347, 532
–, deák 486
–, királyi ember, fogacsi 409
–, nádori ember 198
–, pozsonyi szolgabíró, enyedi 95,

435
–, zalai 746
–, Baas fia, szentlászlói 473
–, Balázs fia, királynéi hospes 4
–, Fábián fia, Miklós apja, kálnói

109
–, Imre fia 324
–, István fia 147
–, István fia 562
–, István fia, besenyő 537
–, Iván fia, László apja, kállói 687
–, János fia 201
–, János fia, sarmasági 373
–, János fia, Torna-i 753
–, László fia 107
–, László fia, királyi ember, Wihfel-

i 585, 670
–, László fia, palugyai 403
–, Lukács fia, devecseri 247
–, Miklós fia, márki 774
–, Péter fia, megbízott 731
–, Renold fia, meggyesi 242
–, fia András 478
–, fia Demeter 289

–, fia Demeter, bertóti 219
–, fia Iván 325
–, fia Iván, kállói 652, 687
–, fia János, fügei 147
–, fia László 32
–, fia Máté, koltai 419, 555
–, fia Mihály, keceli 96
–, fia Miklós, csikvándi 738
–, fia Miklós, Mood-i 435
–, fiai: Demeter és Sinka, bertóti

544
–, fiai: Iván és Simon, kállói 173,

252
egyházmegye (érsekség, püspökség)

l. Aniciensis, aquileai, avignoni,
augsburgi, cahorsi, csanádi, er-
délyi, esztergomi, csanádi, győ-
ri, fréjusi, kalocsai, milkói, ni-
mesi, padovai, pécsi, prágai,
spayeri, váci, váradi, veszprémi,
zágrábi

Egyházasmagyar (Ighazasmagyar),
ma Nagymagyar (Zlaté Klasy),
Sz. (Pozsony m.) 534

egyházi fenyíték 396, 779
egyházi nemes jobbágy 773
eke (birtokmérték) 497
Elefánt (Elephanth, Elephant, Alsó-,

Felső-), ma Lefantovce, Sz.
(Nyitra m.) 752

Elek, fia György 170
–, fia Loránd, Ákos nembeli, ákos-

monostorai 368
Elekus, fia János 712
Elephant l. Elefánt
Elephanth l. Elefánt
Elesku (Eluskw), kő 107, 403
Eleswa (Elesua), hn. 731
Eleuntoeley, föld a mai Kisvárda

környékén (Szabolcs m.) 35, 89
Eleurednuk, folyó (Sáros m.) 683
Eleuuelgh, völgy 752
Eliasuotha l. Illésvata
Elleus l. Ellős
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Ellős (Elleus), fia Barch 316
– (Elleus), fia Mihály, keceli 96
– (Elleus), fia Miklós, árokközi 44,

63, 529
Elsua l. Jolsva
Eluskw l. Elesku
Elyasfolua l. Illésfalva
Emuch, fia János 209
–, fia Pál, tunyogi 141, 208
Endere l. Chemplini Endre
Endre, birtokos 8
–, Buda fia 362
–, Endre fia, kányi 717
–, comes, Endre fia, vodićai 164,

165
–, fia Endre, kányi 717
–, fia Endre, vodićai 164, 165
– bán, fia Mortunus 794
Enid l. Enyed
Enizke l. Enyicke
Enok, fia Donch 33
Enyd l. Enyed
Enyed (Enid, Enyd), elnéptelenedett

település Balázsfa (Kútniky-
Blazov) mellett, Sz. (Pozsony
m.) 95, 435

Enyicke (Enizke), ma Haniska, Sz.
(Abaúj m.) 103, 632, 635

Epyur, víz 397
Erdel l. Erdély
Erdelw l. Erdély
Erdély (Erdel, partes Transsilvanas,

terra Transsilvania ) 60, 66, 68,
173, 209, 485, 781

Erdélyi (de Erdel, Erdelw) (dict.)
Jakab, mester, szatmári alispán
96, 630, 631, 643, 644

erdélyi alvajda l. Ravasz István
– cantor l. Benedek
– custos l. Loránd, Tamás
– decan l. Benedek, Miklós
– káptalan 68, 73, 87, 100, 140,

144, 149, 150, 153, 155, 156,
209, 214, 251, 305, 364, 373,

379, 389, 390, 434, 485, 597,
653, 686, 710, 742, 743, 772

– prépost l. Domonkos
– püspök l. András
– – helynöke 379
– püspökség 790-791 között
– vajda 295. l. még András; István;

Kont Miklós, Tót (dict.) Lőrinc
fia; Tamás, Péter fia

– vajdai ember 87, 153, 510
– – notarius l. Mihály, némai
Erdeuhath, hely 705
Erdeuouou l. Erdőóvó
erdő 8, 34, 53, 54, 75, 105, 107,

140, 148, 165, 172, 194, 199,
205, 254, 261, 281, 290, 291,
342, 345, 346, 354, 358, 403,
408, 497, 498, 531, 539, 544,
581, 623, 631, 646, 672, 673,
692, 693, 703, 719, 752

Erdőóvó (Erdeuouou), hn. 123
erdőóvó 123
Erek, elpusztult település Sümeg

közelében (Zala m.) 67
eretnek 699
Ereztuyn, erdő (Verőce m.) 673
Erked (Erkwd), ma Mezőerked (Ar-

chiud), Ro. (Kolozs m.) 144
Erkwd l. Erked
Erne, András comes fia, illyédi 364
–, mester, Jakow fia, Jenő apja,

nagymihályi 57
–, Miklós fr.-e, márki 774
érsek l. Csanád, Dénes, Domonkos,

esztergomi, Gergely, Illés, kalo-
csai, Lodomér, Miklós, spalatói,
Tamás

Erzsébet 620
–, magyar királyné, István bosnyák

király lánya, I. Lajos magyar ki-
rály felesége (H, V) 575, 568,
574, 569, 570, 572, 699
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–, magyar királyné, I. Károly ma-
gyar király felesége (H, V) 4, 5,
31, 108, 115, 152, 161, 162,
233, 226, 257, 275, 344, 374,
380, 386, 439, 440, 400, 406,
446, 500, 568, 569, 570, 571,
574, 623, 634, 699, 700, 718-
719 között, 723, 724, 727, 739,
744, 749, 763, 766, 794

–, magyar királyné, IV. László ma-
gyar király felesége 123

–. Benedek özvegye 287
–, Buza (dict.) András lánya, óbudai

hospes
–, János fia István felesége 784
–, János özvegye, Esztergom egy-

házmegyei 217
–, ládi Domonkos lánya Margit és

edelényi László lánya, kelleme-
si Miklós fia Nagy Domonkos
felesége, edelényi 361, 585, 670

–, Magyar (dict.) Pál és Margit leá-
nya 588

–, Máté lánya, alberti 246, 367
–, Móric özvegye 712
–, Mortunus lánya, Lachk fia And-

rás felesége 794
–, Péter jobbágy lánya, Bekus job-

bágy özvegye 480
–, Poka özvegye 672
–, Potroh (dict.) Pál felesége, malai

506, 512
–, Sehtur-i Benedek lánya, Aladár

fia János özvegye 56
–, Sóvári János özvegye 123
–, Szőke (dict.) János c. unokája,

tunyogi 141, 208
–, Tamás országbíró fia: Kónya

mester felesége, Harsundorphar
Wlueng mester testvére 344

eskütétel 15, 22, 61, 123, 212, 291,
305, 329, 352, 379, 416, 502,

518, 523, 529, 531, 532, 554,
601, 774, 780, 796

eskütétel (földre) 34, 122, 286, 290,
292, 532, 621, 738

Essegvár (Segeuar), vár a mai Bánd
területén (Veszprém m.) 286

Eszék (Ezeek), ma Osijek, Ho.
(Valkó m.) 82

Eszeny (Ezeen), birtok (Szabolcs
m.) 45

Esztergom (Strigonium), város
(Esztergom m.) 42, 166, 177,
187, 189, 198, 254, 267, 302,
396, 554, 802

– egyházmegye 46, 176, 177, 179,
187, 189, 217, 249, 263, 265,
322, 331, 396, 417, 556, 577,
762, 765, 773

– – clericus l. Mihály, Jakab fia
– megye 94, 157, 160, 171, 259,

302, 385, 386, 388, 526, 767
esztergom-előhegyi (esztergomi)

Szt. Tamás vértanú-egyház 131,
204, 221, 277, 554

esztergomi Szt. György márítr-egy-
ház 302

– Szt. Lőrinc vértanú-egyház 254
– adminisztrátor l. Gergely
– cantor l. Márk mester
– clericus l. János, bélai
– comes l. Miklós
– érsek 46, 263, 266, 396, 761, 779,

790-791 között l. még Csanád,
Gergely, Lodomér, Miklós;
Tamás

– érseki helynök l. Domonkos
– kanonok l. András, Demeter fia;

András, István fia; István mes-
ter; István, Móric fia; Jakab,
Miklós fia; Miklós mester; Pé-
ter, Bego fia; Péter, László fia

– káptalan 16, 106, 107, 112, 151,
263, 278, 279, 403, 450, 615,
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616, 618, 636, 664, 672, 715,
752, 761, 767, 802, 804

– Szt. István király-ispotályos ház
kereszteseinek konventje 42,
198, 802, 804

– lector l. Bálint, Demeter
esztergom-szigeti Boldogságos

Szűz-kolostor és apácái 664
Eth, hn. 716
Etheg l. Ecseg
Eur (dict.) János 308
Eurem l. Üröm
Eurkyn l. Örkény
éves oklevél (littere annuales) 127,

222, 223, 224, 225, 229, 319,
320, 325, 326, 369, 370, 513,
521, 527, 591, 616, 618, 629,
690, 737

Ewginus, Gyank fia, krigi 728, 729
Ewr l. Őr
Ewrbun hn. 738
Ewrws l. Örs
Ewzen, fia Ravasz (dict.) Miklós

357
Eyka l. Ikva
Eynok, fia Donch, bárcai 329
Eyzech, Myze fia 231, 408
Ezeek, hn. (Orbász m.) 226
Ezeek l. Eszék
Ezeen l. Eszeny
Ezeg, hn. 561
Ezen, fia János 597
Ezenye, erdő (Szabolcs m.) 251
ezüst 76, 93, 191, 194 (finom)
Ézsaútelke (Isauthelke), elnéptele-

nedett település Szászszent-
györgy határában, Ro. (Szász-
föld) 144

F

fa (bukeucha, bükk-, byk, cer, cser-,
cseresznye-, dió-, éger-, fűz-,

gerthian, gyertyán-, gyümölcs-,
haas, harazt, has, hrazth, iege-
nye, ihor, jegenye-, kerkus, kör-
te-, meggy-, naar, nyár-, platán-,
scil, szil-, szilva-, teülgyfa,
thwl, tölgy-, tul, twl, zemerekfa,
zep-, zil-) 8, 36, 52, 53, 55, 56,
63, 107, 127, 140, 165, 272,
291, 292, 293, 294, 298, 342,
347, 358, 367, 372, 403, 466,
497, 500, 510, 532, 581, 591,
597, 615, 616, 672, 673, 703,
746, 756

Faber l. Kovács
Fábián 256
–, fehérvári káptalan karbeli

diaconus-a 548
–, nagymartoni Lőrinc fia Niklinus

procuratora 23
–, somogyi custos 371
–, Bálint fia, toplicai nemes 8
–, János fia, balkányi nemes 345
–, fia Pál 673
–, fiai: Demeter és Dénes, magasi

nemes 778
–, fiai: Egyed és Miklós, kálnói 109
–, fiai: Bálint és Tamás, hermáni

565
Fagach l. Fogacs
falu 8, 11, 34, 52, 53, 56, 63, 115,

123, 127, 140, 146, 147, 151,
173, 206, 221, 222, 229, 251,
255, 257, 262, 291, 292, 297,
346, 347, 363, 369, 373, 380,
392, 393, 397, 428, 434, 445,
447, 451, 454, 455, 456, 462,
464, 470, 477, 483, 497, 498,
513, 518, 523, 524, 525, 530,
532, 539, 549, 555, 577, 609,
630, 631, 676, 702, 703, 705,
722, 725, 726, 735, 739, 744,
748, 735, 751, 752, 770, 784,
807
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falunagy (villicus) 9, 105, 127, 164,
165, 194, 352, 363, 454, 469,
673, 692, 693, 702, 720, 721,
739, 748, 760, 785

familiáris 13, 26, 46, 50, 83, 110,
288, 442, 462, 533, 566, 568,
601, 667, 679, 787

famulus 15, 18, 34, 40, 45, 50, 55,
57, 72, 86, 127, 141, 146, 161,
204, 221, 230, 238, 250, 275,
305, 306, 341, 354, 408, 437,
441, 500, 501, 509, 518, 526,
530, 561, 579, 581, 600, 652,
653, 654, 670, 671, 688, 701,
722, 725, 753, 781, 793

Fanchuka l. Fancsika
Fancik, fiai: Péter és Boksa, szerda-

helyi 37
Fancsika (Fanchuka), ma Érfancsika

(Făncica), Ro. (Bihar m.) 282
Fark (Cosmafolua) elnéptelenedett

település a mai Gyanó (Jaseno-
vo) és Szombathely között
(Krassó megye) 726

Farkas (dict.) Mihály, Salamon fia
483

Farkas, comes 63
–, mester, Péter fia, szécsényi 434
–, fia Tamás, nyíri nemes 492, 526
Farkaszentala, föld 397
Fedémes (Fedemes, Fedemus), el-

pusztult település a mai Cso-
bánka közelében (Pilis m.) 257,
477

Fedemes l. Fedémes
Fedemus l. Fedémes
Fegul, szőlőtulajdonos 478
Fehérvár (Alba) vár és város, ma

Székesfehérvár (Fejér m.) 253,
295, 467, 554, 784

fehérvári bíró l. Márk
– Boldogságos Szűz-egyház 384
– cantor l. János

– clericus l. János, Henrik fia
– custos l. Demeter
– decan l. János
– esküdtek 554
– főesperes l. Tamás
– kanonok l. István, Imre fia; Mik-

lós, Simon fia, szécsi; Péter
mester

– káptalan 24, 58, 127, 232, 253,
236, 241, 391, 467, 521, 535,
548, 554, 581, 682, 690, 739,
744, 788

– polgárok 554
– prépost 179, 764 l. még András,

Tatamér
– Szt. István király-ispotályos ház

kereszteseinek konventje és pre-
ceptora 253, 295, 784 l. még
Donát fr.

– – custosa l. János
– – perjele l. Péter
– Szt. Péter apostol-egyház 554
– Szt. Péter apostol-egyház plébá-

nosa l. Miklós
Fejér megye 467, 705
Fejércse (Feyerche) birtok (Bereg

m.) 500
Fejetupatak, folyó 342
Fekete (Niger) Jakab mester, fiai:

Miklós, Lőrinc, Mihály, János
és Jakab, vityai 371, 703

Feketepatak (Feketewpatakchw, Fe-
ketupatak) 342

Feketewmatjiaskuta, forrás 702
Feketewpatakchw l. Feketepatak
Feketupatak l. Feketepatak
Felbarcha l. Bárca
Felchuth l. Csút
feleség, biri Tamásé 314, 688
–, bojti Mihály fia Tamásé 174
–, daróci János fia Lászlóé 456
–, Gogan fia Szőkéé 447
–, istvándi Péteré 197
–, Móric fia Simoné 548
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–, Thombaldus mesteré 310
Felfenek l. Belfenék
Felharppian l. Herepány
Felicián, fia János 681, 804
Felkassa l. Kassa
Felkeszi (Felkező), ma Sirák (Širá-

kov), Sz. (Hont m.) 126
Felseu Karcha l. Karcsa
Felseupali l. Páli
Felseuthipazon hn. 796
Felső-Ztaynycha, hn. (Dubica m.)

272
Felső-Ztaynycha-i Boldogságos-

Szűz-egyház 272
Fenekezev (dict.) István 525
Feneus, erdő 342
Ferenc, a kői káptalan karpapja 640
–, Domonkos fia, koltai 419
– (Ferench), Márk volt fehérvári

bíró fia 467
–, Marcell fia, győri lector, zemplé-

ni 28, 29
–, fia Tamás, turini 403
Ferench l. Ferenc
Fertew l. Fertő
ferto (pénz) 3, 32, 194 (ezüst), 686

(ezüst), 732
Fertő (Fertew) 460
Ferych, hn. 20
feulduar, árok 152
Feulsepaly l. Páli
Feyr (dict.) Demeter, fia György

753
– János, fiai: Mihály és György 753
Feyerche l. Fejércse
Figey l. Füge
File l. Füles
Finke (Fynke), ma Edelény része

(Borsod m.) 585, 711
Finta (Fyncha), fia János 738
Fintafalva (Fynta), ma Zsitvamár-

tonfalva, Martinová, Sz. (Nyitra
m.) 591

fiúsítás 83, 504, 794

Fiwoos (dict.) Miklós, mester,
szentegyedi 390

Fodor (Fodur) (dict.) János, Márk
fia, Gilét fia János famulus-a
746, 793

– (Fudur) (dict.) János, fiai: Mihály
és András, Oltenew-i 438

Fodur l. Fodor
Fogacs (Fagach), elnéptelenedett te-

lepülés Bercel közelében (Nóg-
rád m.) 409

fogott bírák 8, 15, 20, 51, 55, 56,
58, 62, 74, 94, 205, 212, 236,
242, 298, 346, 354, 361, 375,
403, 425, 450, 497, 502, 518,
519, 532, 544, 555, 613, 622,
632, 637, 648, 672, 682, 683,
686, 703, 704, 719, 746, 751

Folth l. Fót
folyó 8, 34, 53, 56, 63, 107, 403,

408, 510, 586, 615, 616, 672,
682

font 75, 260
forint 14 (arany), 115, 146 (kassai),

151, 152, 203, 232, 257, 361,
374, 434, 506, 561 (magyar
arany), 583, 609, 613, 627, 628
(magyar), 648, 667, 709, 712

forrás 107, 281, 293, 358, 403 672
Forró (Forrou) (Abaúj m.) 753
Forrou l. Forró
Forum Zelna l. Zelnavásárhely
Fót (Folth) (Pest m.) 341
főesperes l. András, Balázs, Bene-

dek, Bertalan, Domonkos, Ist-
ván, János, László, Lőrinc,
Márton, Mihály, Miklós, Péter,
Péter, Bego fia; Salamon,
Scherffemberg János, Tamás

főesperesség l. aradi, Aura-i, fehér-
vári (erdélyi); gercsei, kézdi,
Pedismontis-i, szabolcsi, tarcai,
Ultra Brenta-i, zempléni

– cseréje 766
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földbér 200, 253, 261, 509, 561
főpap és báró 34, 92, 105, 152, 162,

226, 344, 386, 439, 440, 542,
554, 723, 724, 749

Franchka, település 498
Francik, fiai: Péter és Baksa, szer-

dahelyi 304
Frath 743
Freindorf l. Pinnye
fréjusi (város, Fro.) egyházmegye

264
Frigyes, fr. a jászói konvent kikül-

döttje 268
–, osztrák herceg 554
Fudur l. Fodor
Fulbarcha l. Bárca
futár (cursor) l. Alaz (dict.) András
Füge (Figey, Fyge, Alsó-, Felső),

ma Gömörfüge (Figa), Sz. (Gö-
mör m.) 147, 604

Füged (Fyged), ma Alfüged (Ciu-
gudu de Jos), Ro. (Torda m.)
379

Fügöd (Fyged) (Abaúj m.) 753
Füles (File), elnéptelenedett telepü-

lés Kistamási mellett (Somogy
m.) 693

Fülöp (Philep, Philip) (Szatmár m.)
630, 781

– (Philuph), puszta a mai Magy kö-
zelében (Szabolcs m.) 643

–, lubellai 403
–, váradi prépost 50, 368
– (Phylpe), Fülpös fia, kórógyi 82
–, János fia 360
–, János fia, csarnavodai 326, 669
–, Lőrinc fia, zelnavásárhelyi job-

bágy 363
–, Márk fia, dubicai villicus 164,

165
–, Miklós fia, királyi ember 161
–, Saad fia, királyi ember 107, 403
–, Thor (dict.) Péter fia 514

–, Tywan fia, királyi ember,
kisfaludi 555

–, Vörös János fia 127
–, fia István, szentmáriafalvi 676
–, fia István, szeretvai
–, fia Ramocsa 74
–, fia Sebeuk, felcsúti nemes 467
–, fia Tamás 645
–, fiai: János, Lukács és Márk,

blinjai 85
Fülpe (Philpe), mester, Fülpös mes-

ter fia, kórógyi 561
Fülpös (Philpus, Phylp[e]ws), mes-

ter, fiai: Fülpe, István és László,
kórógyi 82, 561

– (Phylpus), ma Ökörítófülpös része
(Szatmár m.) 346

fürdős (balniator) 239
Füred (Fyred), ma Kaposfüred (So-

mogy m.) 682
Füss (Fyus, Nagy-), ma Barsfüss

(Trávnica), Sz. (Bars m.) 733
Füzi (Fyzy), elnéptelenedett telepü-

lés Bernátfalva (Valaliky) köze-
lében, Sz. (Abaúj m.) 152

Fűzkút (Fyzkwth, Fyzkuth), ma Săl-
cuţa, Ro. (Kolozs m.) 100, 144,
153

Fyge l. Füge
Fyged l. Fügöd
Fyncha l. Finta
Fynke l. Finke
Fynta l. Fintafalva
Fyred l. Füred
Fyrunche, fia Makow, lenkei 136,

268
Fyzkuth l. Fűzkút
Fyzkwth l. Fűzkút
Fyzy l. Füzi

G

Gaab, fia Miklós, kápolnai 604
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gabona 284, 373, 481, 484, 524,
565, 612, 645

gabonaraktár (horrea) 11
Gábor, fia Lukács, téti 373
Gagy (Gog, Gogy, Alsó-, Felső-)

(Abaúj m.) 361, 648
Gaizzlino Miklós 228
Gáj (Gay), ma Turócliget (Háj), Sz.

(Trencsén m.) 386
Gál, báni ember, bolgyáni 503
–, püspöki ember 291
–, András fia, décsei 379
–, János fia 21
–, János fia, leszteméri 74
–, Miklós fia, óbudai hospes 374
–, mester, Pascha fia, kolozsi comes

379, 617
–, Péter fia, istvándi 197
–, fia Domonkos, osztopáni 703
–, fia János 604
–, fia János, járai 379
–, fia Mihály, Abayuduch-i 544
–, fia Miklós, tornaljai 146, 147
–, fia Pál 34
–, fiai: János, Miklós és Pető 804
Galac (Galaz), ma Galacfalva, Gala-

ții Bistriței, Ro. (Doboka m.)
209

Galaga l. Kálonga
Galambóc (Galambuch) vár, ma

Golubac, Sze. 726
Galambóci várnagy l. szeri Pósa fia

István mester
Galambuch l. Galambóc
Galancium, hn. 13, 14
Galaz l. Galac
Galgóc (Galgoch, Golgouch), ma

Újvároska (Lepoldov), Sz.
(Nyitra m.) 348, 581, 723

Galgoch l. Galgóc
Galícia (G) 344, 376, 377, 386, 439,

440, 723, 724, 749
Gallo l. Kálló
Galmar l. Gyalmár

Galonga, föld a mai Kisvárda kör-
nyékén (Szabolcs m.) 35

Gálos (Galws), ma Gols, Au. (Mo-
son m.) 676

Galws l. Gálos
Gara (Bodrog m.) 319
Garabus, fia János 378
garamszentbendeki (Garam – Gron

– melletti, S. Benedictus de iux-
ta Gron; ma Hronský Beňadik,
Sz.) Szt. Benedek-monostor
konventje és apátja 6, 7, 11, 22,
42, 98, 125, 137, 180, 271, 370,
392, 393, 394, 418, 487, 509,
554, 618, 629, 682, 697, 733,
746, 751, 773, 783

– apát l. András, Szigfrid
– prépost l. András fr.
garas 152, 212, 302, 345, 361, 583,

602, 603, 637, 648, 715, 772,
Gărbova (Gorgopatakathuue), folyó

342
Garics (Garigh) (Körös m.) 704
garicsi (Garigh, Garyg, Körös m.)

Boldogságos Szűz-kolostor
konventje és perjele 159, 436,
466 l. még István

Garyg l. garicsi Boldogságos Szűz-
kolostor

Gatal, Nagy (Magnus) Gergely fia
274

Gaullelmo Manentis, minorita pro-
fessor 97

Gay l. Gáj
Gazdag Péter, fia Jakab 476
Géc (Geech), ma Nagygéc (Szatmár

m.) 373
Gecse (Hece, Hechec), ma Mező-

gecse, Gecsa, Ukr. (Bereg m.)
500

Geech l. Géc
Geeg l. Gég
Geeth l. Gét
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Gég (Geeg), puszta a mai Martos
(Martovce) közelében, Sz. (Ko-
márom m.) 271

Gegew, hn. 476
Gegow, Gergely fia, rátki 241
Gegus, fia János 491
Gehmenus l. Gekminus
Gekmenus l. Gekminus
Gekminus (Gehmenus, Gekmenus),

mester, fia László, I. Károly ki-
rály gyógyszerésze (apotheca-
rius) 52, 53, 254, 376, 347, 532

Gelénes (Gylianus, Gylenus, Gylye-
nus) (Bereg m.) 360, 470, 471

Gelethus l. Gilét
Geletus l. Gilét
Geletus, fia Miklós nádor 292
Genchmanus 476
Gelniczbania l. Gölnicbánya
Gelnyczbanya l. Gölnicbánya
Gelsa l. Gerse
Gelse l. Gerse
Gemereu l. Gyömrő
generalis congregatio l. közgyűlés
Genych asszony, László lánya, Be-

ke özvegye, István felesége,
Varasd megyei 324

–, Máté lánya, alberti 246, 367
Georgyn (dict.) Péter, fia János 201
Gepus l. Gyepes
Gepw l. Gyepű
Gera, fia Benedek 516
Geraldus, bellafarium-i, domicellus

17
Geralthfolua l. Gerált
Gerált (Geralthfolua), ma Gellért

(Geraltov), Sz. (Sáros m.) 464
Gerardus, Antal fia 468
gercsei főesperes 27 l. még János
Gerek, hn. 682
Gerencher l. Gerencsér
Gerencsér (Gerencher), ma Nyitra-

gerencsér (Nitrianske Hrnčia-
rovce), Sz. (Nyitra m.) 321

Gerend (Gerend), ma Aranyosge-
rend, Luncani, Ro. (Torda m.)
379, 485

Gereuch, hn. (Ung m.) 564, 639
Gereuenus l. Gereven
Gereven (Gereuenus), fiai: Mihály

és Miklós, lánya Jolanth, gagyi
361, 684

Gergely l. Idősebb (Maior) Gergely
– l. Nagy (Magnus) Gergely
–, alapi 738
–, baktai 774
–, besenyő, relátor 540
–, esztergomi érsek és adminisztrá-

tor 123
–, jobbágy 743
–, labodaji 503
–, marturinaszedő 372
–, némai birtokos 68
–, Német (dict.) János mester fr.-e

108, 475, 473, 474, 659, 660,
666

–, örkényi 738
–, a somogyi Szt. Egyed-monostor

tagja 229, 469
–, szatmári szolgabíró, paposi 631
–, váradi custos 368
–, presbiter, a váradi kisebbik Má-

ria-egyház kanonokja 291
–, vasvári cantor 332
–, mester, vasvári kanonok 330
–, sacerdos, a vasvári káptalan ki-

küldöttje 642
–, Aba fia, várkonyi 585
–, Bod fia 808
–, Boudo fia 714
–, comes, Curiacius fia 606
–, Dénes fia, Dénes apja 625
–, Gyula fia 751
–, mester, Gyula fia, kistapolcsányi

6, 7, 11, 22, 137, 751
–, Him fia 705
–, István fia, járai 379
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–, István fia, kasai 525
–, István fia, mérei 197
–, János fia, velezdi 648
–, Kornél fia, Máté és István apja,

gici 719
–, Mike fia 736
–, Mike fia, Gegow apja, rátki 241
–, Miklós és Lilium asszony fia,

baszti nemes 482
–, Miklós fia, Miklós, Olivér, Lász-

ló, István, Ilona és Klára apja,
Margit férje, reszneki 579, 80,
642

–, Móric fia, berencsi 135
–, Moyus fia, Bechefolua-i Pál fia

János serviense és procurator-a
682

–, Nagy (Magnus) Gergely fia 274
–, comes, Nagy (Magnus) Kelemen

fia, pécsváradi 142, 206, 428
–, Nagy (Magnus) Salamon lánya:

Nesthe férje, Bálint, Miklós és
István apja 482

–, Náta fia, nyavalyádi 528
–, Péter fia, istvándi 197
–, Péter fia, Lengyel (dict.) János

fiainak famulus-a és megbízott-
ja 652

–, Ramocsa fia, Gereuch-i 564, 639
–, Sámuel fia, famulus, pazonyi 652
–, fia Demeter, kandéi 115
–, fia Domonkos, reszneki 543, 566,

587
–, fia György, királyi ember, rozsá-

lyi 316, 342
–, fia György, kusalyi 648-649 kö-

zött
–, fia István, Vazul-i 745
–, fia János 600
–, fia János 773
–, fia Kokos, delnei 758
–, fia László 684
–, fia Lőrinc, Habay-i 733

–, fia Mihály 436
–, fia Miklós 554
–, fia Miklós, kávási 792
–, fia Miklós, volt bán, putrakovci

755
–, fia Péter, ábrahámi 522
–, fia Raphyan, szántói 683
–, fia Sebestyén, kalaznói 232
–, fiai: István és László 172, 174
–, fiai: János és Lőrinc, Habay-i 733
Gergelylaka (Gregoriloka), ma Gre-

gorovce, Sz. (Sáros m.) 715,
725

Gerges, fia István 464
Gerinegius, cikádori perjel 124
Gerl (Vas m.) 560
Gerlachwagasa l. Gerlákvágása
Gerlahvagasa l. Gerlákvágása
Gerlákvágása (Gerlahvagasa, Ger-

lachwagasa, Gerlahó), ma Gerla
(Gerlachov), Sz. (Sáros m.)
599, 750

Germoth l. Gyarmat
Gernch, hn. 738
Gerolth, halastó (Szabolcs m.) 252
Gerse (Gelsa, Gelse), ma Gersekarát

része (Vasvár m.) 560, 680, 700
Gersenche l. Gerzence
gerthian l. fa
Gerud l. Győröd
Gervasius (Geruasius), Miklós fia,

koloni 321
Gerwin, hn. 453
Gerzence (Gerzenche, Grescencze,

Gresencze) megye, kerület 159,
340, 359, 387, 436

Gerzence (Gresencha), föld 466
gerzencei alispán l. Domonkos
gerzencei comes l. Tamás mester,

László fia
Gerzenche l. Gerzence
Gesen l. Gézsény
Geszti (Gezthe), ma Somogygeszti

(Somogy m.) 703
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Gét (Geeth), puszta a mai Majs kö-
zelében (Baranya m.) 224

Geur l. Gór
Geured l. Győröd
Geury (dict.) János mester, egri kar-

pap, káptalani tanúságtevő 298
Geusteser l. Gőstuzséra
Geustusera l. Gőstuzséra
Geustusyra l. Gőstuzséra
Geustuzyra l. Gőstuzséra
Gevstusyra l. Gőstuzséra
Géza, II. király 58
Gezthe l. Geszti
Gézsény (Gesen), ma Hažín, Sz.

(Ung m.) 57
Gic (Gych) (Veszprém m.) 719
Gilét (Gelethus, Geletus, Gyletus),

fiai: János és Miklós 58, 292,
346, 793

Gimes (Gymus), vár, ma Jelenec,
Sz. (Nyitra m.) 560, 752

Glaunicha l. Glavnica
Glavnica (Glaunicha) kerület 339
Gog l. Gagy
Gogan, fiai: Miko és Szőke, gyepűi

447
Gogy l. Gagy
Goldfez, szőlő 478
Golgo, hn. (Gömör m.) 148
Golgouch l. Galgóc
Gomba (Gumba) (Pest m.) 255
Gomel l. Gomolyó
Gór (Geur) (Vas m.) 239
Gorai keresztes ház és preceotora

293, 294, 352
Gora, districtus 352
Gorbonok (Gorbownok), ma Kali-

novac, Ho. (Körös m.) 498, 515
Gorbownok l. Gorbonok
Gorgopatakathuue l. Gărbova
Gothardus, püspöki vikárius 464
–, zalai Péter mester és Ágnes fia

582
Gowth (nomine) István, fiai: Mik-

lós, Sándor, János, László 323

Gozd, hegység 411
Gozlowakneya, liget 358
Gölnicbány (Gelnyczbanya, Gel-

niczbania) 702
Gömör (Gumur), ma Sajógömör

(Gemer), Sz. (Gömör m.) 146,
147, 477

– (Gwmur, Gumur, Gwmer) megye
18, 63, 146, 147, 243, 373, 427,
433, 493, 583, 681, 714-715
között, 798, 804

– megye hatósága 477, 583, 714-
715 között

gömöri alispán l. derencsényi Péter
fia Miklós; János, Péter fia

– comes l. János, Sándor fia
– curialis comes l. Miklós
– tizedkörzet 302
Gönyű (Guny), ma Hernádgönyű

(Gyňov), Sz. (Abaúj m.) 632
Görbe (Curvus) Marcell, Mihály fia,

Marcell apja 63
Görbő (Kurbeu), elnéptelenedett te-

lepülés a mai Gútorfölde köze-
lében (Zala m.) 665

görci püspök 29
Görgeteg (Gurgetek), elnéptelene-

dett település Tejfalu (Mliečno)
mellett, Sz. (Pozsony m.) 95

Gőstuzséra (Geusteser, Geustusera,
Geustusyra, Geustuzyra, Gevs-
tusyra), ma Tuzsér része (Sza-
bolcs m.) 35, 89, 145, 250, 251,
305, 653

Grabou (Grabow) (Sáros m.) 599,
750

Grabow l. Grabou
Grabow (Grabow), folyó 599, 750
Gradische, hely 8
Grécs l. Zágráb
Gregoriloka l. Gergelylaka
Grescencze l. Gerzence
Gresencha, folyó 466
Gresencze l. Gerzence
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Grobow l. Grabow
gróf l. János
Gromoth (dict.) Henclin, fia János

147
Gron l. Garam
Grubsa, fia Miklós, zágrábi polgár

84, 101, 207
Gublinus, Illés fia, jánosfalvai 99
Gúg (Gugh), település a mai Érsek-

újvár területén, Sz. (Nyitra m.)
237

Gug, fiai: János és Lőkös, répási
719

Gugh l. Gúg
Guke, Pongrác fia, garicsi 436
Guma, hn. 503
Gumba l. Gomba
Gumur l. Gömör
Gunczlinus, Lucia asszony férje 620
Gunger, fia János, Baroth-i nemes-

nek mondott 237
Gunia l. Gunya
Guny l. Gönyű
Gunya (Gunia, Gwnya), fiai: Do-

monkos és István, máréi 42,
232, 707, 709

Gunya, hn. (Gömör m.) 804
Gurgetek l. Görgeteg
Gurk l. Zsurk
Gurk, fia András 516
Guth, fia János, adi 373
Gvmulchunbukur, bozótos (Somogy

m.) 682
Gwbnuch, hn. 34
Gwmer l. Gömör
Gwmur l. Gömör
Gwnya l. Gunya
Gyákos (Gyakus), ma Giacăș, Ro.

(Küküllő m.) 87
Gyakus l. Gyákos
Gyalmár (Galmar), ma Érmény

(Gherman), Ro. (Krassó m.)
262

Gyank, fia Ewginus, krigi 728, 729
Gyankfalua l. Gyónfalva

Gyapol l. Gyapoly
Gyapoly (Gyapol), ma Biharfélegy-

háza, Roşiori, Ro. (Bihar m.)
277

Gyarmat (Gyarmath, Germoth), ma
Zsitvagyarmat (Žitavce), Sz.
(Bars m.) 591, 733, 773

– (Gyarmath, Érsek-), ma Hontfü-
zesgyarmat (Hontianska Vrbi-
ca), Sz. (Hont m.) 151, 563

Gyarmath l. Gyarmat
Gyasteluk, telek (Verőce m.) 673
Gych l. Gic
Gyepes (Gyepus), ma Ajka-

Bakonygyepes (Veszprém m.)
420

Gyepű (Gepw) (Zala m.) 447
gyertya 75
gyertyán (gyurthyan) fa 372, 500
gyilkosság, emberölés 61, 78, 107,

194, 212, 242, 279, 435, 480,
537, 600, 679, 774, 781

Gyla, fia Miklós 701
Gylenus l. Gelénes
Gyletus l. Gilét
Gylianus l. Gelénes
Gyllermus l. Vilmos
Gylyenus l. Gelénes
gymulchyn, cserje 8
Gymus l. Gimes
Gyngos l. Gyöngyös
Gyogh l. Diód
gyógyszerész (apothecarius) l. Sza-

racén Jakab, Gekmenus, László
Gyomolyó (Gomel), ma elnéptele-

nedett település Herkóca (Hrt-
kovci) közelében, Sze. (Szerém
m.) 755, 790

Gyónfalva (Gyankfalua), ma Hri-
šovce, Sz. (Szepes m.) 451

Gyos, hegy (Győr m.) 784
Gyouzlay, fia Pál 707
Gyozegh l. Diószeg
Gyömrő (Gemereu) (Pest m.) 255
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Gyöngyös (Gyngos), patak 555
Győr (Iaurinum), város (Győr m.)

175, 189, 299, 448, 738
– egyházmegyei clericus l. Miklós,

Péter fia
– megye hatósága 299, 448
György l. Bebek (dict.) György
– l. Kos György
– l. Tegzes (dict.) György
–, mester, András mester óbudai al-

várnagy testvére 628
–, mester, borsodi comes 203
–, deák (litteratus), a kapornaki apát

megbízottja 474
–, Dorno-i 565
–, mester, ifjú, az egri egyház

subnotariusa 55, 497, 544, 604
–, mester, győri kanonok 482
–, fügödi 753
–, győri cantor 296, 482, 719
–, királyi ember, ptruksai 564, 639
–, László fr.-e 610
–, mester, hercegi ítélőmester, or-

bászi comes és várnagy 20, 139,
226, 381, 382, 387, 359, 363,
401, 402, 736, 760

–, ráhói Miklós fia János fia György
jobbágya 678

–, mester, somogyi subnotraius 703
–, somosi Ivánka özvegyének fr.-e

12
–, szepesi succentor 741
–, a [....] Szt. Király-egyház (Zala

m.) sacerdos-a 522
–, mester, tárnokmester albírája,

romhányi 554
–, András fia, Dauich lánya: Ilona

férje 534
–, pap (sacerdos), Antal fia 597
–, Balázs fia, nyéki 347, 532
–, Bálint fia, toplicai nemes 8

–, Bebek (dict.) Domonkos fia, lip-
tói comes, pelsőci 34, 58, 243,
277, 486, 34, 562

–, Beke fia, bajori 531
–, Dénes fia 352
–, Dezső fia 270
–, Domonkos fia 597
–, Domonkos fia, hubói 36
–, Elek fia 170
–, Feyr (dict.) Demeter fia 753
–, mester, Gergely fia, rozsályi 316
–, Gergely fia, szatmári comes, ku-

salyi 648-649 között
–, Hector fia, dákai 56
–, Imre fia 290
–, Issak fia 36
–, István fia 746
–, István fia, asguti Jakab lánya An-

na férje, monoszlói 437
–, István fia, Lekouch-i 71
–, Jakab fia, komlósi 424
–, Jakab fia, János apja, kovasznyai

371
–, Jakab fia, királyi ember, szendi

753
–, Jakch fia 511
–, mester, János fia 81
–, János fia 90
–, János fia, bátori 66, 345
–, János fia, leszteméri 57
–, János fia, ráhói 678
–, mester, János fia, somosi 683
–, János fia, nádori ember, velezdi

212, 361, 520, 648, 670, 782
–, Kun (dict.) Miklós fia, csetneki

243, 277
–, Kuth fia, Miklós és Antal apja,

ládi Teodor lánya: Constantia
asszony férje, balajti 711

–, László fia, komlósi 531
–, Lőrinc fia, tibai 595
–, Mihály fia, verőcei polgár 673
–, Mike fia, Sebe asszony férje 672
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–, mester, Miklós fia 684, 768, 769
–, Miklós fia 764
–, Miklós fia, nagyécsi hospes 784
–, Miklós fia, Péter és János apja,

reszneki 543
–, Miklós fia, velezdi 585
–, Miklós fia, veszprémi kanonok,

szerémi kanonok, Paz-i
főesperes 763

–, Moyus fia 602, 603
–, Nagy (Magnus) János fia, királyi

ember, ratvaji 544
–, Pál fia 758
–, Péter comes fia, hubói 433
–, Péter fia, kasai 525
–, Péter fia, kékkői 563
–, Péter fia, királyi ember, Nazuad-i

593, 614
–, Péter fia, nemcsényi 369, 370,

392, 393, 394, 618, 629
–, Péter fia, sári 409
–, Péter fia, sóvári 123
–, Petőc fia 20
–, Pouka fia 637
–, Salamon fia, királyi ember 108,

210
–, mester, Sándor fia, köcski 343
–, Sebus fia 297
–, mester, Simon fia, János és Péter

apja 123
–, Sós (dict.) Péter fia, sóvári 715,

725
–, Tegzes (dict.) János fia 753
–, Varda fia 479, 801
–, Vid fia, örsi 82
–, Zoárd fia, udvari ifjú 431
–, fia Balázs, komlósi 531
–, fia Csonka (Mancus) Bálint 374
–, fia Dénes nádor 333
–, fia Dénes, zalatnai 298
–, fia Jakab, csölösztői nemes 95
–, fia János 356, 372
–, fia János, szentgyörgyi 497

–, fia László, teresztenyei 34
–, fia Mihály, szaniszlói 610-611

között
–, fia Miklós 435
–, fia Miklós 705
–, fia Pál 597
–, fiai, birtokosok 358
–, lányai: Annus és Katalin 798
győri cantor l. György
– clericus l. Benedek, István fia
– comes l. Simon mester
– custos l. Imre
– decan l. Balázs mester
–kanonok l. András, Demeter fia;

Balázs; Ferenc, Marcell fia;
Miklós; Scherffemberg János;

– káptalan 28, 31, 63, 72, 169, 227,
292, 296, 297, 482, 529, 651,
655, 676, 719, 738

– lector l. Ferenc, Marcell fia; Lász-
ló

– prépost l. Bereck; Miklós, Scherf-
femberg János

– püspök 28, 175, 422 l. még Kál-
mán

– püspökség 28, 175, 176, 189, 190,
417, 779

– szolgabíró l. Balázs
– Szt. Adalbert prépostság 248, 322,

442
– várjobbágyok 738
Győröd (Gerud, Geured, Gyrud,

Geurud, Kis-, Nagy-), ma Alsó-
és Felsőgyőröd (Dolny és
Horny Đur, Sz. (Bars m.) 125,
369, 370, 392, 393, 394, 487,
629

Gyreus, halastó 237
Gyrium (Sopron m.) 423
Gyrou, fia Mihály 554
Gyrtanoswreme, rév 342
Gyrud l. Győrőd
Gyuke, János fia, koltai 555



526

–, Miklós fia, mindszenti 480
–, Pangracius fia, báni ember 466
Gyula (Jula) 743
–, Péter fr.-e, siklósi 684
–, Miklós fia, kávás 792
–, Pál fia 362
–, fia János, necpáli 54
–, fia Miklós 173
–, fia Miklós 688, 722
–, fia Miklós, salamoni 56
–, fia Pál 617
–, fiai: Gergely és Miklós, kistapol-

csányi 6, 7, 11, 22, 137, 751
Gyulaháza (Szabolcs m.) 240
Gyumuchkuzberke, liget 479
Gyurk (Magnus Gyurk), ma Gyarak

(Kmet’ovo), Sz. (Nyitra m.) 591
Gyurk, András comes fia, illyédi

364
gyurthyan l. gyertyán
Gyürke, fia Miklós, magasi nemes

778

H

H[u]ziubyk, erdő 510
haas l. fa
Haba, hn. 62
Habay l. Hobol
Hadház (Hothaz), ma Hajdúhadház

(Szabolcs m.) 291
hadjárat 45, 171, 172, 194, 305,

326, 328, 528, 554
Hagkas, folyó 358
Hainburg an der Donau (Hambur-

ga), város, Au. 785
hajszentlőrinci (Hay) Szt. Lőrinc-

egyház és káptalanja 649
– custosa l. csehi Lukács fia Bereck
hal 271
Halagus, folyó 56
halálbüntes 537

Halam, elpusztult település Magyar-
izsép (Nižny Žipov) mellett, Sz.
(Zemplén m.) 378

Halason l. Alásony
Halastó (Halasto) (Vas m.) 475
halastó 8, 194, 205, 408, 581, 684,

703 (helye)
Halasto l. Halastó
Halász (Halaz), föld 123
halász 123
halászóhely 297, 744, 799
Halaz l. Halász
Halmagy Márk, Mok fia 677
Hamboto, pozsonyi polgár 160
Hamburga l. Hainburg an der Donau
hamis oklevél (oklevél hamisítása,

hamis oklevél bemutatása) 123,
346, 359, 544, 554, 600

Hank, Aranyaz-i 99
–, Arnoldus fia, Miklós apja,

Gegew-i 476
–, Illés fia, jánosfalvai 99, 128
–, Jan fia, orbánfalvai 99
–, Wyard fia, Miklós apja 451
–, fia Miklós 783
–, fia Miklós, lőcsei 476
Hannus, fia Detre, stefkfalvai 626
hántai prépost l. Jakab
– prépostság 117
Hanua l. Hanva
Hanva (Hanua), ma Chanava, Sz.

(Gömör m.) 146, 147
Harabor (Harabur), ma Nyitragaráb

(Chrabrany), Sz. (Nyitra m.)
746

Harabur l. Harabor
Harachk, fia Jakab, necpáli 54
Harankafiahaza l. Harankfiaháza
Harankafyahaza l. Harankfiaháza
Harankfiaháza (Harankafyahaza,

Harankafiahaza), elnéptelene-
dett település Okolicsna közelé-
ben, Sz. (Liptó m.) 107, 403,
425



527

harazt l. fa
Harazt, Salamon fia, laki 408
Harazth, hn. 55
Harkyan l. Hartyán
Harnad l. Hernád
Harsan l. Harsány
Harsány (Harsan), elnéptelenedett

település Komáromszentpéter
(Dolný Peter) határában, Sz.
(Komárom m.) 100, 144

Harsundorfary l. Harsundorphar
Harsundorphar (Harsundorfary)

Wlueng mester, Erzsébet testvé-
re 344

Hartyán (Harkyan) (Pest m.) 246
Harumkuth, falu Igal környékén

(Somogy m.) 229
Harumprede, hn. (Temes m.) 705
has l. fa
Hasag l. Hasság
Hasguth l. Asgut
Hasság (Hasag), ma Harság

(Záborské), Sz. (Sáros m.) 715
Hassagh (Valkó m.) 290
Hassagh, víz 290
Hasznos (Haznus) (Heves m.) 341
hasznosi officiális l. Jakab, Jordan

fia
hatalmaskodás 4, 37, 57, 68, 79, 86,

89, 95, 100, 110, 205, 222, 256,
270, 284, 293, 304, 315, 346,
352, 353, 373, 399, 441, 444,
454, 502, 518, 524, 529, 531,
532, 535, 537, 564, 565, 568,
579, 600, 639, 645, 679, 688,
692, 693, 701, 743, 751, 774,
752, 781

Hatarberegh, mocsaras hely 500
határjelek felállítása (kikutatása,

megmutatása) 11, 34, 36, 52,
53, 55, 63, 127, 136, 144, 148,
165, 173, 198, 252, 281, 282,
290, 292, 294, 297, 298, 305,
342, 347, 349, 360, 367, 373,

397, 398, 436, 500, 531, 532,
591, 599, 615, 616, 673, 702,
719, 734, 738, 746, 751, 792,
773, 750, 792, 796

határjelek lerombolása 370, 394
Hatvan (Hotuan) (Heves m.) 212
hatvani (Hothuon) konvent 212, 314
Hay l. hajszentlőrinci egyház
ház (épület) 36, 57, 254, 329, 354,

481, 484, 531, 712
Haznus l. Hasznos
Hece l. Gecse
Heche l. Hecse
Hechec l. Gecse
Hecktor (Ector), fia György, dákai

56
Hecse (Heche), ma Győr része

(Győr m.) 738
Hedemec, halastó 799
Hedenricus, Hemingrius fia 790-

791 között
Hédervár (Hedrichvara, Hedricvar,

Hedrichwara, Hexdruhuara)
(Győr m.) 655, 738

Hedrichvara l. Hédervár
Hedrichwara l. Hédervár
Hedricus (Hexdricius), fia Miklós,

hédervári 655, 738
Hedricvar l. Hédervár
Hedus, Hegy-i 476
Heem l. Him
Hégen (Hegny), ma Brădeni, Ro.

(Segesvár szék) 485
Hegfalu, hn. (Valkó m.) 290
Heghor, hegy 342
Hegny l. Hégen
hegy 8, 34, 36, 107, 127, 144, 165,

293, 298, 342, 372, 403, 476,
510, 562, 591, 673, 702, 756

Hegy, birtok (Tarpa mellett) (Bereg
m.) 500

hegyjog (ius montis) 124
hegyvám (cybriones, peregrecht)

124, 260, 445, 752, 785
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Heinrich von Molersdorf 260
– von Schwechat 260
Hejmóc (Helmuch), ma Arnótfalva

(Arnutovce), Sz. (Szepes m.)
99, 128

Hektor (Ector), fia Miklós 535
Helena, Bugud fia Bugud özvegye,

Péter és János anyja 162
Helfenstein (Helphstayn), vár (No.)

171
Helmuch l. Hejmóc
Helphstayn l. Helfenstein
Helyteluke l. Heulteluke
Hemingrius, fia Hedenricus 790-

791 között
Hench, fia Jordanus, medvefalusi

549
–, fia Pál 61
–, fia Pál, pécsváradi 206
–, fia Péter 4
Henchlinus, Lytholdus fia 656
Henclin l. Gromoth (dict.) Henclin
Hendwl, Mihály váci püspök jobbá-

gya 279
Hene, puszta a mai Nyírbogdány

közelében (Szabolcs m.) 173,
252

Hennengh l. Henning
Henning (Hennengh, Hennyngh),

Miklós fia, dályai 686
– (Hennyng), fia Mihály 485
Henrich von Schwechat, felesége

Margit 75
–, szlavón bán, III. András király

tárnokmestere, somogyi, tolnai,
baranyai és bodrogi comes 161,
408

–, Detricus fia, betlenfalvai 759
–, fia Jakab 372
–, fia János 33, 329
–, fia János 181
– (Herric), fia János, sóvári 602,

603

–, fia Péter (Phuenslan) 790-791
között

–, fia Péter, Vinam-i 555
–, fia Vilmos, koppenbachi 334
Henthmanus, Jordanus fia, Miche-

letfalva-i 549
Hentz, fia Pál 553
Henul, Domonkos fia, Poháros Pé-

ter megbízottja 312
Hennyng l. Henning
Hennyngh l. Henning
Herbordus, fia János, gombai 255
Herceg (Hercheg) (dict.) Péter mes-

ter 225
– (Hercheg), fia István,

Lengenpataka-i 531
herceg l. Albert, Bolko, II.; Frigyes,

István, László, Lesvo, Lajos
(bajor), mazóviai

hercegi ember 340, 358, 600, 679
– és báni ember 356, 372
– ítélőmester l. György mester
– kamaraispán l. Péter mester,

Ligerus fia;
– kápolnaispán l. Péter, vasvári pré-

post
– udvari ifjú l. Tamás mester, Lász-

ló fia
– – lovag l. János, Jakab fia
hercegnő l. Anna
hercegség l. jawori, salernói,

świdnicai, płocki
Hercheg l. Herceg
Herchnidus, kapornaki apát 474
Herepány (Felharppian, Horpian),

ma Hubov, Sz. (Gömör m.) 36
Herman, elnéptelenedett település

Markušica közelében, Ho.
(Valkó m.) 645

Herman l. Hermán
Herman Sentel, újbányai esküdt 125
Herman, fia Mihály 770
–, fia Mihály, zsigrai 10
–, Jordanus fia, Micheletfalva-i 549
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–, Mihály váci püspök jobbágya 279
Hermán (Herman), elnéptelenedett

település a mai Laslovo vidé-
kén, Ho. (Valkó m.) 565

–, ma Szombathely része (Vas m.)
555

Hernád (Harnad, Hornad), folyó 99,
632, 702

Hernaldus, fia Mihály 120
Herrandus, fiai: Pál és Péter 682
Herric l. Henrik
Herruh, fia Miklós, balai 739
Herthenpataka, folyó 55
Hettreh, fia Péter, kecsői 146, 147
Heues l. hevesi főesperes
Heulgku l. Hölgykő
Heulteluke (Helyteluke) (Bodrog

m.) 225
Heves megye 303, 341
Hevesi (Heues, Hewes) főesperes l.

Benedek mester
Hévíz (Calida Aqua), Felhévíz, ma

Budapest része (Pilis m.) 161,
609

Hewes l. hevesi főesperes
Hexdricius l. Hedricus
Hexdruhuara l. Hédervár
Heydich, fia Bálint 19
Heym l. Him
Heym, hn. 57
Heymhaza l. Himháza
Heynchman Celer, újbányai esküdt

125
Him (Heym), Him fia, László, Lő-

rinc és Gergely apja 705
– (Heym), Kelemen fia, necpáli 54
– (Heem, Heym), fia Benedek,

nyitraszegi és divéki 746
– (Heem, Heym), fiai: Pál, György

és Him 262, 472, 535, 548, 567,
665, 705

–, fia Pető, divéki 746
– (Heym), lánya Klára asszony 329

Himháza (Nempty, Heymhaza) el-
néptelenedett település a mai
Herend közelében (Veszprém
m.) 705

Hird (Hyrd), ma Pécs-Hird (Bara-
nya m.) 428

Hisfalva (Hysfalua), ma Lándzsás-
ötfalu, Hôrka része, Sz. (Szepes
m.) 51

hitbér és jegyajándék 12, 33, 57, 74,
208, 246, 329, 450, 478, 482,
516, 579, 582, 595, 602, 603,
613, 636, 642, 711

Hobe l. Doba
Hobol (Habay) (Pozsony m.?) 733
Hobou l. Hubó
Hochna, víz 293
Holdos Tou, halastó 237
Holm 492
Holm, völgy 36
Homis, halastó 237
Homok, domb (Szabolcs m.) 252
Homorogd l. Homrogd
Homrogd (Homorogd) (Abaúj m.)

753
Hont megye 42, 126, 151, 162, 254,

276, 450, 540, 546, 678, 694,
709

– – hatósága 678, 694
honti alispán l. Demeter, Iván fia
– vár 53
hordó 785
Hornad l. Hernád
Horpach, hn. 469
Horpian l. Herepány
horrea l. gabonaraktár
Horuat l. Horvát
Horvát (Horuat), ma Krasznahorvát,

Horoatu Crasnei, Ro. (Kraszna
m.) 70

horvát bán l. Miklós, István fia
– herceg l. István
Horvátország (Crovacia) 19, 139,

143, 213, 226, 267, 332, 339,
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340, 344, 356, 358, 359, 363,
372, 376, 377, 381, 382, 386,
387, 401, 402, 411, 436, 439,
440, 489, 522, 524, 536, 600,
606, 612, 673, 674, 675, 679,
723, 724, 736, 749, 760

hospes 32, 374, 358, 380, 502
Hosszú (Longus) Iván (Iwan) 743
Hosszúbács (Huziubachy, Huzuba-

chy, Huzyubach, Huzyubachy),
ma Bačinci, Szerbia (Valkó m.)
593, 594, 640, 755, 790

Hosszúfalu (Hozyufalu, Hozywfalu,
Hwzywfalw), Zalahosszúfalu,
ma Zalaapáti településrésze
(Zala m.) 247

– (Longa Villa), ma Lendvahosszú-
falu (Dolga Vas), Szl. (Zala m.)
462

Hosszúmező (Huzyumezeu), ma
Kolcsmező (Dlhé Klčovo), Sz.
(Zemplén m.) 528

– (Huzywmesew) 438
Hosszúrét (Hozzweth, Hozzywreth,

Huzzywrech), ma Váthosszúrét
(Krásnohorská Dlhá Lúka, Sz.)
34

Hothaz l. Hadház
Hothna, víz 294
Hothoun l. hatvani konvent
Hotuan l. Hatvan
Howzd, birtokrész (Liptó m.) 562
Hozyufalu l. Hosszúfalu
Hozywfalu l. Hosszúfalu
Hozzweth l. Hosszúrét
Hozzywreth l. Hosszúrét
Hölgykő (Heulgku), vár (Veszprém

m.) 719
hölgykői alvárnagy l. János
Hrabkó (Hrapkou), ma Hrabkov,

Sz. (Sáros m.) 346
Hrabo, hn. 2
Hracho l. Ráhó
Hrachou l. Ráhó

Hranizlaus, fia Kelemen 19
Hrapkou l. Hrabkó
Hrasztovica (Hrazthouicha), ma

Hrastovica, Ho. (Zágráb m.)
293, 294

hrazth l. fa
Hrazthouicha l. Hrasztovica
Hruserocz, hn. (Zágráb m.) 293
Hubó (Hwbow, Hubow, Hubou,

Hobou), ma Hubovo, Sz. (Gö-
mör m.) 36, 427, 433, 798

Hubó (Hwbou), folyó 36
Hubou l. Hubó
Hubow l. Hubó
Hung l. Ung
Hungerschen l. Magyarország
hunyadi főesperes l. Lőrinc
Huszt (Huzth), vár, Ukr. (Márama-

ros m.) 431
huszti várnagy l. Macska (dict.) Do-

monkos
Hutenfolua, hn. (Somogy m.) 663
Huziubachy l. Hosszúbács
Huzubachy l. Hosszúbács
Huzyubach l. Hosszúbács
Huzyubachy l. Hosszúbács
Huzyumezeu l. Hosszúmező
Huzywmesew l. Hosszúmező
Huzzywrech l. Hosszúrét
hűtlenség 359, 406, 414, 439, 440,

530, 554
Hwbow l. Hubó
Hwzywfalw l. Hosszúfalu
Hygey, hn. 197
Hym, fia Miko 751
Hynchee, hn. 231
Hyrd l. Hird
Hysfalua l. Hisfalva

I

Iacabuagasa l. Jakabvágás
Iacoteleke (Iacoutelekw) 535, 548
Iacoutelekw l. Iacoteleke
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Iaka l. Ajak
Iank l. Jánk
Ianuslaka 453
Iaurinum l. Győr
Ibolcha, hn. (Tolna m.) 350
Ida, ma Nagy- és Kisida (Veľká és

Malá Ida), Sz. (Abaúj m.) 497,
528

idézés 128, 204, 438, 452, 462, 464,
469, 487, 513, 550, 566, 587,
604, 612, 647, 652, 670, 702,
708, 713, 715, 735, 753, 754,
759, 790

idézési záradék 360
Idősebb (Maior) Gergely, Miklós

fr.-e, Kemnyechi-i 135
iegenye l. fa
Iestreb, folyó 702
Ige, oláh (Olachus), fiai: István oláh

(Olachus) és János oláh
(Olachus) 342

Igen, ma Ighiu, Ro. (Fehér m.) 149
igeni plébános l. László
Ighazasmagyar l. Egyházasmagyar
Igrech l. Igric Balázs
Igrich (Igrech) (dict.) Balázs, fia

Batha 257
ihor l. fa
Iklad, Felsőpél közelében, Sz. (Bars

m.) 802
Ikva (Eyka), folyó 228
Ild, elpusztult település a mai Hajós

közelében (Solt m.) 320
Illés, dubicai preceptor 164, 165,

272
–, raguzai érsek, Seracha-i 627
–, Gublinus fia, Hank és István apja,

jánosfalvai 99, 128
–, János fia, koltai 419, 555
–, Miklós fia, olgyai Andych mester

familiárisa, illésvatai 787
–, fia János 21, 74
–, fia László 226, 340

Illésfalva (Elyasfolua) (Szepes m.)
741

Illésvata (Eliasuotha) (Pozsony m.)
787

Illunch, János lánya, balkányi 132
Ilmo, folyó 599, 750
Ilona, Bergolch-i Jegkel fia Tolth

(dict.) István özvegye, szerki
Miklós lánya 676

–, Dauich lánya, András fia György
felesége, egyházasmagyari 534

–, Dénes fia János unokája 791
–, Gergely lánya 579, 642
–, János lánya, putnoki 103
–, János özvegye, János veszprémi

püspök szolgálója, Róka (dict.)
János, veszprémi egyház árok-
fői jobbágyának anyósa 530

–, Máté lánya, alberti 367, 246
–, szkárosi Miklós fia Miklós fele-

sége 146
–, Tyba lánya, Gerges fia István öz-

vegye, lánya: Margit 464
–, fiai: Benedek és Miklós 730
Ilonch, János lánya, balkányi 365
Ilsauicha (Ilsouicha) 496, 497
Ilsouch (Körös m.) 718
Ilsouicha l. Ilsauicha
Ilye l. Illyéd
Illyéd (Ilye), ma Ilidia, Ro. (Krassó

m.) 364
Imre 270
–, bácsi karpap 614
–, birtokos 436
–, budai kanonok 115, 257, 367,

374, 547, 590, 609, 700, 756,
757

–, győri custos 296, 482, 719
–, mester, nyitrai kanonok 7
–, mester, a pécsi Keresztelő Szt.

János-egyház kanonokja, a Szt.
Gergely oltár mestere 290

–, somogyi apát 371
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–, András fia, nagymihályi 523
–, Apród (dict.) János fia 802
–, Beke fia, bajori 531
–, Darabos (dict.) János fia,

Dresk[..]-i 395, 481, 484
–, Imre fia, káldi 108, 116
–, mester, Imre fia, speciális királyi

ember 579, 642
–, István fia, komári nemes 426
–, István fia, perényi 753
–, Jakab fia, viszlói 531
–, János fia, baktai 753
–, János fia, ugi 354
–, János fia, Vesszős mester megbí-

zottja, vezekényi 16, 198, 418,
487, 664

–, Lampert fia, hecsei 738
–, Márton bán fia, György, Miklós,

Lőrinc és János apja 290
–, mester, Nagy (Magnus) Renold

fia, László apja, bakonyai 408,
488, 684, 768, 769

–, Pál fia 438
–, Péter fia, nagyfalui 133, 327
–, Sceme fia 808
–, Simon fia, kállói 173, 252, 325,

652
–, Zeme fia, Wydyph-i nemes 714
–, fia [...] 24
–, fia András 665
–, fia Imre 579, 642
–, fia Imre, káldi 108, 116
–, fia János 325
–, fia János 652
–, fia János, kisjánosi 373
–, fia László 448
–, fia Lőrinc, csornai 171, 343, 385,

388
–, fia Máté, delnei 602, 603, 758
–, fia Miklós, réti 476
–, fia Péter 676
–, fia Péter, szikszói 504
–, fiai: András és Miklós, vidi 56

–, fiai: Egyed és Mihály 324
–, mester, fiai: István és Miklós,

keszteleni nemes 581
–, fiai: Töttös és Vesszős, becsei

232, 434, 492, 526
Inak, fia Danch 602, 603
Ince VI. pápa 13, 14, 17, 26, 27, 28,

29, 30, 46, 47, 48, 49, 64, 65,
80, 84, 88, 97, 101, 102, 182,
188, 117, 118, 119, 166, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181,
183, 184, 185, 187, 189, 190,
191, 192, 207, 217, 233, 234,
248, 249, 263, 265, 266, 337,
336, 351, 300, 301, 322, 331,
334, 335, 338, 384, 396, 412,
413, 417, 422, 442, 443, 457,
458, 459, 558, 559, 570, 533,
551, 556, 557, 568, 569, 571,
572, 573, 574, 575, 576, 627,
633, 634, 649, 650,667, 698,
699, 718-719 között, 727, 790-
791 között, 764, 761, 763, 765,
766, 779, 762

iniciálé 1, 11, 36, 56, 58, 63, 74,
104, 115, 124, 129, 135, 160,
164, 165, 211, 214, 218, 235,
237, 258, 270, 278, 291, 293,
295, 296, 324, 332, 339, 346,
352, 354, 367, 376, 377, 399,
401, 402, 403, 404, 405, 408,
410, 411, 432, 434, 439, 440,
478, 494, 494, 501, 489, 492,
495, 504, 515, 540, 526, 530,
531, 544, 554, 555, 568, 581,
586, 609, 624, 635, 671, 673,
674, 684, 691, 723, 724, 726,
732, 738, 749, 752, 753, 760,
789

Insula Leporum l. Nyulak-szigete
inxenium l. adó
Iob, fia Miklós, csetéri 444
Iobagh l. Jobbágy
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Iohann, fia Martin 259
Ionak, birtokos 746
Ipol l. Ipoly
Ipolitus, fia Kocha 34
Ipoly (Ipol), folyó 254
Ipoly, fia László, szénahegyi 799
Irnusd, Ogmand fia, varsányi 283,

659
irtás 34, 290, 703
Isaak, fia Mihály 60
–, fiai: Pál és György 36
Isabor, elnéptelenedett település Pa-

csa közelében (Zala m.) 792
Isaka l. Zsáka
Isauthelke l. Ézsaútelke
Isep l. Izsép
Isep (Iseph), mester, solymosi vár-

nagy és aradi comes 525
–, fia János 721
–, fia Salamon 554
Iseph l. Isep
Iseufu l. Izsófölde
Istey, hn. 94
Istrio l. Színész
István l. Adas (dict.) István, peles-

kei
– l. Apród (dict.) István
– l. Balog (dict.) István
– l. Bargya (dict.) István
– l. Bebek (dict.) István
– l. Bogar (dict.) István
– l. Cordus (dict.) István
– l. Csirke (dict.) István
– l. Fenekezev (dict.) István
– l. Gowth (nomine) István
– l. Kokas (dict.) István, Domonkos

fia
– l. Magyar (dict.) István
– l. Nagy (Magnus) István
– l. Pogány (dict.) István
– l. Pozsegai István
– l. Ravasz (dict.) István
– l. Somogyi (dict.) István
– l. Tolth (dict.) István

– l. Tót István
– l. Vörös István
– l. Zekul (dict.) István
– l. Zungur (dict.) István
–, Baya-i 52, 53
–, bosnyák király 575
–, budai kanonok 700
–, budai Szt. Péter-egyház prépostja

123, 374, 457
–, cikádori cantor 124
–, deák (litteratus) 490
–, deák (litteratus), Mike fia, pribóci

357
–, deák (litteratus), a pilisi apát

megbízottja, somogyi 347, 532
–, deák (litteratus), Sándor fia,

Rezge-i 502
–, egri káptalan famulusa, a királyné

tarpai officiálisa 500
–, egri karpap 360
–, fr.-e: Omodeus 72
–, fr., garicsi perjel 159, 466
–, mester, János veszprémi püspök

procuratora 127
–, kállói Iván fia András famulusa,

erdélyi 781
–, királyi ember, daji 222, 223, 224,

225
–, királyi ember, kucsitai 755, 790
–, fr., lekéri apát 418, 436
–, I., magyar király 381, 382, 739,

744
–, V., magyar király, ifjabb király

152, 275, 382, 460, 632
–, mérei 269
–, monoszlói 466
–, fr., nyitrai püspök és sacre pagine

magister 194, 196, 259, 344,
346, 355, 386, 439, 440, 699,
723, 724, 749

–, oláh (Olachus), Ige fia 342
–, pápai kamarás 667
–, peszeki 98
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–, procurator 604
–, fr., sági prépost 275
–, somogyi konvent kiküldöttje 682
–, soproni polgár 460
–, szabó, zágrábi villicus 352
–, szeretvai István fiainak famulusa,

Harazth-i 55
–, temesi főesperes 399
–, Tyuis-i 780
–, váradi káptalan karbeli clericus

400
–, vasvári decan 778, 792
–, veszprémi custos 274, 705
–, mester, veszprémi decan 236
–, veszprémi szolgabíró, Eth-i 716
–, mester, notarius, Vilmos apát

megbízottja 719
–, volt bán, tárnokmester 63
–, [...] fia, ábrahámi 522
–, Albert fia 109
–, András fia, csányi nemes 632
–, András fia, Miklós apja 2
–, András fia, réti 476
–, Balázs fia, berekszói 594
–, mester, Bandurfi fia 127
–, mester, Bebek (dict.) Domonkos

fia, liptói comes, pelsőci 34, 58,
243, 277, 486, 562

–, Bede fia 262
–, Beke fia, kállói István fia István

és társai megbízottja 314
–, Beke fia, Mihály fia László fiai-

nak megbízottja és famulusa
652

–, Beke fia, verőcei comes 340
–, Bekus jobbágy és Erzsébet fia

480
–, Benedek fia 508
–, Benedek fia, lelóci 746
–, Benedek fia, széki 212
–, Benedek fia, újhelyi esküdt 32
–, Dareus fia, fülesi 693
–, Demeter fia, berzencei 247

–, Demeter fia, Hahót Miklós bán
procuratora 58

–, Demeter fia, királyi ember 378
–, Domonkos fia, csetéri 304, 444
–, Fülöp fia, Jakab és Tamás apja,

szeretvai 55
–, Gergely és Nesthe asszony fia

482
–, Gergely fia 172, 174
–, Gergely fia 579
–, Gergely fia, gici 719
–, Gergely fia, Péter bakonybéli

apát megbízottja, Vazul-i 745
–, Gergely fia, reszneki 580
–, Gerges fia, Ilona férje, Margit

apja 464
–, György fia, monoszlói 437
–, Fülpös mester fia, kórógyi 561
–, mester, Fülöp fia, szentmáriafalvi

676
–, mester, Gunya fia, máréi 232,

707, 709
–, Hercheg fia, Lengenpataka-i 531
–, Illés fia, jánosfalvai 99, 128
–, mester, Imre fia, fehérvári kano-

nok, keszteleni nemes 581
–, István fia 34
–, István fia, csarnavodai 360
–, István fia, csatári 718
–, mester, István fia, dörögdi 354
–, mester, István fia, kállói és nagy-

semjéni 41, 314, 325, 380, 429,
430, 631, 643, 644, 652, 661,
662

–, mester, István fia, királyi 583
–, mester, István fia, nyíri 4, 5, 400
–, mester, István fia, maróti 408,

426, 806
–, Ivánka fia, kiscsepcsényi 71
–, Iwahon fia, hosszúfalusi 247
–, Jakch fia 511
–, János fia 63
–, mester, János fia 81
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–, János fia 201
–, János fia, bátori 66, 345
–, János fia, Erzsébet felesége, fe-

hérvári 784
–, János fia, Gyrium-i 423
–, János fia, peszeki 42
–, mester, János fia, somosi 683
–, János fia, várkonyi 655
–, Jurk fia 549
–, Karla fia, János apja, kun 113,

114, 398
–, I. Károly magyar király és Erzsé-

bet királyné fia, I. Lajos király
és I. András király testvére,
szlavón-horvát-dalmát herceg
12, 20, 139, 143, 157, 171, 212,
213, 267, 226, 332, 333, 339,
340, 356, 358, 359, 363, 372,
381, 382, 387, 401, 402, 411,
417, 436, 466, 473, 489, 522,
600, 606, 736, 675, 679, 760,
778

–, Kassan (dict.) János fia 18, 451
–, Katalin asszony fia 291-292 kö-

zött
–, Kybanus fia, Péter deák apja 169
–, Lachk fia, egész Szlavónia bánja

19, 201, 724
–, László fia 61
–, László fia, csatári 421
–, László fia, daróci 360, 456
–, László fia, siklósi 684
–, Liptó fia, palásti 532
–, Logrethius fia 290
–, Loránd fia, Ákos nembeli, ákos-

monostorai 368
–, Lőrinc fia, Miklós apja, toplicai

nemes 8
–, Lucia asszony fia 620
–, Luka fia, Miklós apja, pécsi 428
–, comes, Lukács fia 277
–, Lukács fia 733
–, Lukács fia, devecseri 247

–, Lukács fia, gyarmati 773
–, Lukács fia, Vkurd-i 663
–, Lyptou fia, palásti 347
–, Márk fia, Márk, Kelemen, István

és Miklós apja 34
–, Márk fia, Péter apja 383
–, Mihály fia 550
–, Mihály fia, Cet-i 192-193 között
–, Mihály fia, marócsai 339
–, Mihály fia, réti 641
–, mester, Mikcs bán fia, zalai co-

mes 358, 411, 445, 447, 516,
543, 580, 587

–, Mike fia, septelyi 172
–, mester, Miklós fia 290
–, Miklós fia 408
–, Miklós fia 600
–, Miklós fia 672
–, Miklós fia, koloni 321
–, Miklós fia, Mihály fia Miklós

famulus-a 518
–, Miklós fia, oszlányi 554
–, Miklós fia, óvári 40
–, Miklós comes fia, perényi 195,

346, 770
–, Miklós fia, szkárosi 146
–, Miklós fia, tótselymesi 163, 544
–, Mikó fia, necpáli 54
–, Mykahel fia, árokközi nemes 498
–, Móric fia, óvári Miklós fia István

famulus-a 40
–, mester, Móric fia, kissingi

parochiális egyház rector-a, esz-
tergomi kanonok 107, 403, 556,
557

–, Nagy Domonkos fia, pásztói 212,
213

–, Og fia, szemelyi 350
–, Olivér fia 543
–, Olivér fia, szentgyörgyi 475
–, Oloph fia, ajkai 421
–, Pál fia 61
–, Pál fia, butkai 718
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–, Pál fia, István, András és Miklós
apja, csatári 718

–, Pál fia, Mihály apja, Mood-i 435
–, Pál fia, ónodi 298
–, Péter fia 290
–, Péter fia 800
–, Péter fia, jeszeni 54
–, Péter fia, jutasi 62, 535
–, Péter fia, sári 409
–, mester, Péter fia, szécsényi 434
–, mester, Porch (Purch) (dict.)

Lachk fia, László apja, patai
692, 693, 720, 721

–, mester, Pósa fia, galambóci vár-
nagy, szeri 726, 734

–, Pouka fia 637
–, Saloch fia, Egyed apja 147
–, Sándor fia, nádori ember 246,

367
–, Tamás fia, biri 314
–, mester, Tamás fia, losoci és rége-

ni 173, 252
–, Tamás fia, osgyáni nemes 678,

694
–, Tiba fia, jutasi 716
–, Warisa fia, blinjai 85
–, Wynchlou fia, büki 239
–, Zador fia 546
–, fia [...] 481
–, fia András 491, 510
–, fia András 761, 762
–, fia Benedek 175
–, fia Darabos (dict.) Lőrinc, nádas-

di 481, 542
–, fia Demeter 273
–, fia Demeter, maglódi 607, 608,

756
–, bán, fia Dénes, losonci 279
–, fia Detmarus 612
–, fia Egyed 537
–, fia Gergely, járai 379
–, fia Gergely, kasai 525
–, fia György, Lekouch-i 71

–, fia Imre, komári nemes 426
–, fia Imre, perényi 753
–, fia István, kállói és nagysemjéni

41, 314, 325, 380, 429, 430,
631, 643, 644, 652, 661, 662

–, fia István, királyi 583
–, fia István, nyíri 4, 5, 400
–, fia János 99
–, fia János, felesége: Genych 324
–, fia János, baszti 676
–, fia János, daróci 455
–, fia János, Guma-i 503
–, fia János, szucsáki 379
–, fia Kozma, mákfai 566
–, fia Kun (dict.) János 524
–, fia László, anarcsi 145, 774
–, fia László, monostori 316
–, fia László, nényei 621
–, fia László, örsi 452
–, mester, László fia, pozsegai ka-

nonok 612
–, fia László, veresmarti 379
–, fia Lőrinc 462
–, mester, Lőrinc fia, dobi 291
–, fia Lőrinc, Lachchynk-i 673
–, fia Lőrinc, nádasdi 475
–, fia Lőrinc, nyéki nemes 227
–, fia Lőrinc, Teulche-i 167
–, fia Marias, márkfalvi 451
–, fia Márton, elefánti 752
–, fia Mihály 120
–, fia Mihály, szelnicefői 403
–, fia Miklós 600
–, fia Miklós lendvai 58, 127, 247,

311, 333, 359, 363, 402, 656,
658

–, fia Miklós, hédervári 655
–, fia Miklós, Peth-i 283
–, fia Péter 215
–, fia Péter 765
–, fia Péter, demjéni 151
–, fia Péter, németi 684
–, fia Sándor, görgetegi 95
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–, fia Vörös László, viszlói 270
–, fia Zungur (dict.) István, damo-

nyai 415
–, fiai: Benedek, György és Mykis

746
–, fiai: Egyed, László és Poch 562
–, fiai: Gergely, János, Lőrinc plé-

bános és Péter, mérei 197
–, fiai: István, János és Miklós, ma-

róti 426, 806
–, fiai: István és Miklós, csarnavo-

dai 360, 470, 471
–, fiai: István és Pál, dörögdi 354
–, fiai: János és László 4
–, fiai: János és Márk, berzencei

247
–, fiai: János és Péter, vasadi 622
Istvándi (Stephand) (Somogy m.)

197, 269
ítélőmester (prothontarius) l. György,

Jakab, stefkfalvai; Kozma, Mik-
lós; Pál, ugali; Péter

Itimer (Vytemer), Itimerius fia 63
Itimerius (Vytemerius), fia Itimer

63
Iuan l. Iván
Iuanca l. Ivánka
Iuanch l. Ivánc
Iuanka l. Ivánka
Iudocius fr., péterváradi apát cella-

rius-a vagy procurator-a 503
iugerum 32, 34, 63, 227, 312, 323,

355, 479, 495, 498, 507, 514,
622, 672, 744, 746, 751, 799,
800

Iutas l. Jutas
Iuxta Alma l. Almamellék
Iván l. Hosszú Iván
– (Iwan) jobbágy 8
– (Iwan), Benrer(?) fia 743
– (Iuan, Iwan), Egyed fia, András,

László és Demeter apja, kállói
173, 252, 325, 652

– (Iuan), Iván (Iuan) fia 352

– (Iwan), comes, Iván fia, Zágráb
megyei 624

– (Iuan), Márk fia 554
–, Péter comes fia 549
– (Iwan), Voyhna fia, királyi ember

524, 612
– (Iuan), fia András 192-193 között
– (Iwan), fia Cheh (dict.) Péter 8
– (Ivan), fia Demeter 694
– (Iuan), fia Iván (Iuan) 352
– (Iwan), fia Iván, Zágráb megyei

624
– (Iwan), fia Miklós 24
– (Iwan), fia Miklós, Saar-i 739
– (Iuan), fia Pál, ludányi 355
– (Iwan), fiai: András és  László,

kállói 314, 781
Ivánc (Iuanch, Iwanc, Iwanch) (Vas

m.) 25, 274, 498, 542
ivanicsi (Iwangh) Szt. Szűz-kolostor

apátnője és apácái 740
Ivánka (Iwanka), mester, János fia,

somosi 683
– (Iwanka), fia János 738
– (Iuanka), fia János, Pegel-i 676
– (Iuanca), fia János, pelbárthidai

465
– (Iuanka,), fia János, lánya Klára,

somosi 12
– (Iwanka), fia Márk, nagyécsi 784
– (Iuanka), fiai: István és János,

kiscsepcsényi 71
Ivánkatelek (Ivanteleke), elpusztult

település Tiszarád közelében
(Szabolcs m.) 373

Ivanteleke l. Ivánkatelek
Iwahon, fia Balázs, Peder-i 555
– , fia István, hosszúfalusi 247
Iwahun, fiai: Jakab és Miklós 600,

679
Iwan l. Iván
Iwanc l. Ivánc
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Iwanca Mona, malom (Tolna m.)
707

Iwance, fia János 488
Iwanch l. Ivánc
Iwangh l. Ivanics
Iwanka l. Ivánka
Iwech, Tamás fia, Felső-Ztaynycha-

i 272
Iza l. Tisza
Izbold (Baranya m.) 223, 350
Izbugya (Zbugya), ma Zbudza ré-

sze, Sz. (Ung m.) 528
Izdege l. Özdöge
Izdenc (Izdench), ma Zdenci, Ho.

(Körös m.) 673
Izdench l. Izdenc
Izdrael (Izrael), pozsonyi zsidó 157,

171, 385, 388
Izmény (Izmyn, Alsó-, Felső-)

(Tolna m.) 646
Izmyn l. Izmény
Izrael l. Izdrael
Izuilan, fia Benedek 159
Izsák, fiai: Ztanizlaus és Bálint, Fel-

ső-Ztaynycha-i 272
Izsép (Isep), ma Magyarizsép (Niž-

ny Žipov), Sz. (Zemplén m.)
378

Izsófölde (Iseufu), elnéptelenedett
település Kerkabarabás közelé-
ben (Zala m.) 543

J

Jaara l. Jára
Jacabfolua l. Jakabfalva
Jacabuagasa l. Jakabvágása
Jakab l. Borsovai Jakab
– l. Erdélyi (dict.) Jakab
– l. Fekete (Niger) Jakab mester
– l. Roh (dict.) Jakab
– l. Sós (dict.) Jakab
– l. Szaracén Jakab

– l. Zechen (dict.) Jakab
– l. Zozabo (dict.) Jakab
–, Constantia asszony elhunyt férje,

finkei 711
–, deák (litteratus), mérai 379
–, mester, dédesi várnagy 714-715

között
–, fr., a garamszentbenedeki kon-

vent kiküldöttje 751
–, hántai prépost, a veszprémi káp-

talan tanúságtevője 420
–, karpap, bácsi káptalan karpapja

212
–, a királyi curia notariusa, speciális

királyi ember 744
–, mester, a királynéi curia notariu-

sa, Bw-i 152, 374, 739
–, királyi ember, varasdi 591
–, köcski 695
–, IV., mallorcai király 262-263 kö-

zött
–, fr., a pécsváradi konvent kikül-

döttje 737
–, sacerdos, presbiter 16
–, mester, szatmári alispán 429, 430
–, fr., mester, a szepesi káptalan ki-

küldöttje 544, 750
–, szepesi custos, káptalani kikül-

dött 281
–, mester, veszprémi comes 716
–, zágrábi prépost 673, 704
–, Anda fia 289
–, Beke fia 90
–, Bencench (Benchench fia), Lász-

ló apja 79, 110
–, Buken fia, gyarmati 733, 773
–, deák (litteratus), Demeter fia 641
–, Dénes fia, asguti 437
–, deák (litteratus), mester, Detre

fia, Oppelni László nádor íté-
lőmestere, stefkfalvai 476, 550,
626

–, mester, Dózsa nádor fia 291
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–, Fekete (Niger) Jakab fia, vityai
371

–, Gazdag Péter fia 476
–, György fia, csölösztői nemes 95
–, Harachk fia, necpáli 54
–, Henrik fia, birtokos 372
–, István fia, szeretvai 55
–, Iwahun fia 600, 679
–, János fia, Ferych-i 20
–, János fia, kályáni nemes 772
–, János fia, terecsei 373
–, János fia, Veszprém egyházme-

gyei clericus 187, 188
–, Jenko fia 476
–, Joachim fia, garicsi 704
–, Jordan fia, Domonkos nádor fia

Domonkos hasznosi famulus-a,
officialis-a és procurator-a, Mo-
chalas-i 212, 341

–, László fia 270
–, Lengyel (dict.) János fia,

nagysemjéni 325, 652, 661
–, Lothard fia 173
–, Lucia asszony fia 620
–, Mihály fia, királyi ember, izsépi

378
–, Mihály fia, szentkirályi 368
–, Mike fia, örsi 690, 716
–, mester, Miklós fia 34
Jakab, Miklós fia 397
–, comes, Miklós fia, brassói

villicus 194
–, Miklós fia, Chenege-i 215
–, Miklós fia, esztergomi kanonok

551
–, Miklós fia, gorbonoki 515
–, Miklós fia, János és Pál apja,

hubói 433
–, Miklós fia, kávási 792
–, Miklós fia, szászi 349
–, Pál fia, tornaljai 36
–, comes, Panyt fia 212

–, mester, Péter fia, királyi ember,
nagymihályi 643, 644

–, Péter fia, lazonyi 592
–, Péter fia, nyári 408
–, mester, Péter fia, szentbenedeki

25, 59
–, Sámson fia, várdai László fia Já-

nos megbízottja 132, 365
–, Sándor fia 152
–, mester, Sándor fia, méhi 583
–, Tamás fia 329
–, Thor (dict.) Péter fia 514
–, Tonk fia 503
–, Ugrin fia, királyi ember, Peech-i

513
–, mester, Vid fia, csicsói várnagy

710, 743
–, Wlchk fia 8
–, Zoltán fia, geszti 703
–, Zoltán fia, Pál fia János mester

megbízottja 682
–, fia [....], Loos-i 25, 59
–, fia András 491
–, fia Dénes, bethleni 742
–, fia György, komlósi 424
–, fia György, kovasznyai 371
–, fia György, szendi 753
–, fia Imre, viszlói 531
–, fia János 407
–, fia János 478
–, fia János 673
–, fia János 714
–, fia János, atyinai 401
–, fia János, forrói 753
–, fia János, szelcei 238
–, fia János, szentkirályi 273, 658
–, fia János, Teulche-i 167
–, fia János, Wydyph-i 808
–, fia Jardanius, Zendoth-i 476
–, fia László, anarcsi 145
–, fia Lukács, Gernch-i 738
–, fia Lukács, szőlősi 247
–, fia Mihály, ábrahámi 522
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–, fia Mihály, barsi 179
–, fia Miklós 524
–, fia Miklós 612
–, fia Miklós, Churcha-i 291-292

között
–, fia Miklós, Keures-i nemes 502
–, fia Miklós, lónyai 45
–, fia Nagy Márton 752
–, fia Pál 784
–, fia Pál, ónodi 298
–, fia Pál, tornaljai 36
–, fia Péter 500
–, fia Péter, gerendi 379
–, fia Péter, jakabfalvi 531
–, fia Péter, nyéki nemes 227
–, fia Péter, szelestei 239
–, fia Péter, vőki 754
–, fia Péter, Watna-i 162
–, fiai: János és Miklós 18
–, fiai: Domonkos és Péter 372
–, lánya Katalin asszony 291-292

között
Jakabfalva (Jacabfolua), ma Ma-

gyarjakabfalva (Jakubovany),
Sz. (Sáros m.) 531

Jakabvágás (Iacabuagasa), ma Ja-
kabvágása (Chminianske Jaku-
bovany), Sz. (Sáros m.) 256,
346

Jakan, Miklós fia, szászi 397
Jakch, mester, udvari lovag, fiai:

György, István, László és And-
rás 511

Jakó, Zech fia, edelényi László lá-
nyának megbízottja 648

– (Jako, Jakou, Jakov), fia László,
nagymihályi 15, 74, 353, 441

– (Jakou), fiai: János, Péter és Ta-
más 632

– (Jakow), fiai: Erne és János,
nagymihályi 57

Jakody, hn. (Szerém m.) 503
Jakorete, erdő 261

Jakou l. Jakó
Jakou, ládi Domonkos lánya Margit

és annak lánya Erzsébet megbí-
zottja 670

–, Zouk fia 361
Jakou l. Jakó
Jakow l. Jakó
Jakul, fia Mihály 124
Jakym, jobbágy 15
Jan, fia Hank, orbánfalvai 99
Jánk (Iank), ma Jánkmajtis (Szat-

már m.) 270, 734
János l. Acél (dict.) János
– l. Agyas (dict.) János
– l. Angel (dict.) János
– l. Apród (dict.) János
– l. Buke (dict.) János
– l. Cassan (dict.) János
– l. Cheel (dict.) János
– l. Chendel (dict.) János
– l. Csúz (dict.) János
– l. Darabos (dict.) János
– l. Feyr (dict.) János
– l. Fodor (dict.) János
– l. Geury (dict.) János
– l. Kántor (Cantor) (dict.) János
– l. Kassan (dict.) János
– l. Kun (dict.) János
– l. Lengyel (dict.) János
– l. Manguth (dict.) János
– l. Nagy (Magnus) János
– l. Német (dict.) János
– l. Pop János
– l. Renseleus (dict.) János
– l. Róka (dict.) János
– l. Szatmári (dict.) János
– l. Szőke (Zeuke) János
– l. Tar (dict.) János
– l. Tegzes (dict.) János
– l. Terpe (dict.) János
– l. Vas János
– l. Vörös (Rufus) János
–, Aleph-i 738
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–, aradi főesperes, győri prépost,
scherffembergi 442

–, besenyő, relátor 540
–, borsodi (Warsad) főesperes 342,

404, 405, 432, 501, 635
–, mester, budai custos 115, 257,

367, 374, 547, 590, 609, 700,
756, 757

–, budai kanonok 115, 257, 374,
547, 590, 609, 700, 756, 757

–, budai káptalan karbeli presbiterje
222, 223, 224, 225, 398

–, budai káptalan kiküldött clericusa
403

–, Chenis-i 753
–, mester, csaholyi 141
–, mester, csázmai kanonok, nota-

rius 8, 466
–, cseh király 154, 724
–, csetneki Boldogságos Szűz-egy-

ház rectora 302
–, mester, csongrádi 646
–, dályai plébános 577
–, dulói 514
–, egri custos 404, 405, 432, 437,

501, 635, 771
–, mester, egri lector, zágrábi kano-

nok és Miklós, zágrábi püspök
kancellárja, tótselymesi 163,
219, 342, 404, 405, 432, 437,
501, 624, 628, 635, 740

–, mester, egri subnotarius, ifjú
(iuvenis) 753

–, Erzsébet férje, Esztergom egy-
házmegyei 217

–, esztergomi clericus, bélai 177,
178

–, fehérvári keresztesek custosa 295
–, fehérvári cantor 581
–, fehérvári decan 581
–, mester, fehérvári karpap 521
–, fr., a garamszentbenedeki kon-

vent sacerdos-a 487

–, gercsei főesperes 674, 675, 704
–, mester, győri káptalan kiküldött-

je, scolasticus 738
–, mester, Hamboto káplánja, Po-

zsony város scolasticus 160
–, hosszúbácsi 755
–, hölgykői alvárnagy 719
–, deák, Hynchee-i 231
–, Ilona férje 530
–, kállói Iván fia András famulusa,

makrai 781
–, kállói Simon fia Péter famulusa

701
–, mester, kanizsai 490
–, Kántor (dict.) Bereck és Loránd

jobbágya, kállói 430
–, kovács (faber), Margit asszony

férje 609
–, kői custos 280
–, kői prépost 280
–, kőszegi bíró 538, 539
–, ládi 39
–, fr., leleszi tanúságtevő 21
–, leleszi egyház familiárisa 50
–, Miklós esztergomi érsek procura-

tora 751
–, deák (litteratus), Miklós fr.-e 408
–, miklósfalvi plébános 577
–, fr., minorita lector 753
–, minorita professor, pécsi 97
–, morva őrgróf, volt tiroli gróf 154
–, nádori ember, rádi 250, 251
–, nyitrai custos 7
–, mester, nyitrai lector 492, 526
–, őri 45
–, pap, fr.-e: Petow 32
–, pap, lapispataki 647
–, XXIII., pápa 233
–, prebendarius pap, a pécsi Szt.

Ambrus hitvalló-oltár mestere,
a pécsi káptalan kiküldöttje 273

–, putnoki 635
–, rádi 145
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–, ruszkai egyház rectora 55
–, mester, sárosi alispán 12
–, szkárosi Miklós fia István famu-

lusa 146
–, mester, szomolnoki notarius 749
–, túri 485
–, turóci comes 408
–, a szepesi káptalan karbeli kleri-

kusa 550
–, újvári rector, László egri prépost

albírája, 33, 329, 453, 464
–, váci püspök 262-263 között
–, várad-előhegyi prépost 110
–, mester, veszprémi comes 716
–, veszprémi kanonok, volt sublec-

tor és a veszprémi püspök viká-
riusa 421

–, veszprémi lector 274, 705
–, veszprémi prépost 375
–, veszprémi püspök, királynéi kan-

cellár, garai 67, 117, 118, 119,
127, 194, 196, 200, 259, 274,
311, 344, 386, 439, 440, 490,
530, 556, 558, 705, 723, 724,
749

–, zágrábi custos 358, 601
–, Zachy-i 225
–, [...] fia 24
–, [...]ti fia 796
–, Ajakas (dict.) Miklós fia, ivánci

és leánysokai 274, 542
–, Aladár fia, sejteri Erzsébet férje

56
–, András fia, Márton apja 2
–, András fia, mikolai 697
–, András fia, nyitrai clericus, esz-

tergomi kanonok 551
–, András fia, Péter aradi cantor fa-

mulus-a 501
–, András fia, vágmelléki 403
–, András fia, Vesszős mester famu-

lusa, nyíri nemes 492, 526
–, András fia, vizsolyi 373

–, Andurnuk fia, felkeszi 126
–, Angel (dict.) János fia 466
–, Anyany fia, a veszprémi káptalan

megbízottja, szőlősi 58, 445
–, Apor fia, szentgyörgyi 247
–, deák (litteratus), mester, Apród

(dict.) Miklós fia 544
–, Badeu fia, Sarnonicha-i 71
–, Balázs fia 613
–, Balázs fia, nyéki 347, 532
–, Barlius fia, ikladi 802
–, Bedouk fia
–, Beech fia, Ysalch férje, dobai

242
–, Beke fia, bajori 531, 770
–, Beke fia, baktai 753
–, Beke fia, szopori 379
–, Belyd [?] fia 665
–, Benedek fia 123
–, Benedek fia 312
–, Benedek fia 665
–, Benedek fia, csetneki 34
–, Benedek fia, gici nemes 719
–, Benedek fia, ormándi 223
–, Benedek fia, tekenyei 116
–, Bereck fia, mester, László,

György és István apja, bátori
66, 70, 133, 327, 345

–, Bertalan fia, polyánkai 599, 750
–, Boduo fia, Sarnouicha-i 111
–, Bugud fia, keszi 162
–, Chatar fia, királyi ember 521
–, Cordus (dict.) István fia, buzitai

586, 717
–, Damján fia, Leeh-i 753
–, Demeter fia, csetéri 444
–, Demeter fia, galaci 209
–, Demeter fia, Zegy-i 738
–, Demeter fia, zempléni főesperes

766
–, Dénes fia 371
–, Dénes fia, Ilona nagyapja 791
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–, Dénes fia, volt bán, királynéi po-
hárnokmester, veszprémi comes
339

–, Dénes fia, apori 232
–, Dénes fia, rendesi 522
–, Dénes fia, Tul-i 371, 703
–, Detre fia, kolcsói 476
–, Dezső fia 487
–, mester, Dezső fia, gelénesi 360,

470, 471
–, Dezső fia, lapispataki 647
–, Dezső fia, péli 418, 802
–, deák, Dok fia, füzi 152
–, Domonkos fia, alásonyi 56
–, Domonkos fia, Klára és Orsolya

apja, ládi 585, 670
–, Domonkos fia, kolozsi szolgabíró

617
–, mester, Domonkos fia, Máté apja,

osztopáni 682, 703
–, Domonkos fia, monostori 316
–, Domonkos fia, náprágyi 373
–, Domonkos fia, Sebe apja 682
–, Domonkos fia, Teulche-i 167
–, Domonkos fia, vasadi 622
–, Drugon (dict.) János fia, vasvári

503
–, Egyed fia, fügei 147
–, Elekus fia, János apja 712
–, Emuch fia, Acél (dict.) János apja

209
–, Ezen fia, Lilim asszony férje 597
–, Fekete (Niger) Jakab fia, vityai

371
–, Felicián fia, László és Benkus

apja 681, 804
–, Finta fia 738
–, Fülöp fia, blinjai 85
–, Gál fia, járai 379
–, Gál fia, Mihály, László és Tamás

apja 604, 804
–, Garabus fia 378
–, mester, Gegus fia 491

–, Georgyn (dict.) Péter fia 201
–, Gergely fia 600
–, Gergely fia, királyi ember, hoboli

733, 773
–, mester, Gilét fia, bajmóci vár-

nagy, turóci comes 58, 346, 793
–, Gowth (nomine) István fia 323
–, Gromoth (dict.) Henclin fia, job-

bágy 147
–, Gug fia, répási 719
–, Gunger fia, Baroth-i nemesnek

mondott 237
–, Guth fia, adi 373
–, György fia, hercegi és báni ember

356, 372
–, György fia, kovasznyai 371
–, György fia, ráhói 678
–, György fia, reszneki 543
–, György fia, László apja, sóvári

123
–, György fia, szentgyörgyi 497
–, Gyula fia, necpáli 54
–, Henrik fia 33
–, Henrik fia, fehérvári clericus 181,

182
–, Henrik fia, Heym lánya: Klára

asszony megbízottja 329
–, Henrik fia, Klára férje, sóvári

602, 603
–, mester, Herbordus fia, gombai

255
–, oláh (Olachus), Ige fia 342
–, Illés fia 21
–, Illés fia, Katalin és Anna apja 74
–, Illunch és László apja, balkányi

132
–, Imre fia 290
–, Imre fia, famulus 652
–, Imre fia, kállói Iván fia András

megbízottja 325
–, Imre fia, kisjánosi 373
–, Imre fia, vezekényi 418
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–, mester, Isep fia, somogyi szolga-
bíró 721

–, István és Genych asszony fia 324
–, István fia, királynéi hospes 4
–, Ivánka fia, királyi ember 738
–, István fia, kun 113, 114, 398
–, István fia, Miklós szepesi prépost

megbízottja 99
–, István fia, szerki Miklós lánya:

Klára férje, baszti 676
–, István fia, berzencei 247
–, István fia, László apja, daróci 51,

360, 455, 456
–, István fia, Guma-i 503
–, István fia, maróti 426, 806
–, István fia, mérei 197
–, István fia, szucsáki 379
–, Ivánka fia, kiscsepcsényi 71
–, Ivánka fia, szerki Miklós lánya:

Katalin férje, Pegel-i 676
–, mester, Ivánka fia, pelbárthidai

465
–, Ivánka fia, somosi 12
–, Jakab fia 18
–, mester, Jakab fia, pozsonyi kano-

nok 407
–, mester, Jakab fia, pozsonyi pol-

gár, úszori Domonkos lánya,
Margit férje 478

–, mester, Jakab fia, hercegi udvari
lovag, atyinai 401

–, mester, Jakab fia, forrói 753
–, Jakab fia, hubói 433
–, Jakab fia, királyi ember, szelcei

238
–, Jakab fia, szentkirályi 273, 658
–, Jakab fia, Teulche-i 167
–, Jakab fia, verőcei villicus 673
–, Jakab fia, Wydyph-i nemes 714,

808
–, Jakou fia, csányi nemes 632
–, Jakow fia, nagymihályi 57
–, János fia 144

–, János fia 201
–, János fia 371
–, János fia 507
–, János fia 614
–, mester, János fia 704
–, János fia 712
–, János fia, csölösztői nemes 95
–, János fia, hercegi ember, dobóci

340, 358
–, János fia, fűzkúti 100
–, János fia, hosszúbácsi 593, 594,

640, 790
–, János fia, Ianuslaka-i 453
–, János fia, kovasznyai 371
–, János fia, pribóci 357
–, mester, János fia, somosi 683
–, Junk fia, János apja 704
–, Karaz fia 362
–, Kelemen fia, hédervári Miklós fia

Miklós megbízottja 738
–, Kázmér fia, királyi ember, káz-

mérfalvai 99, 599, 750
–, Konth fia, királyi ember, rekesz-

tői 467
–, Kozma fia, ajaki 145
–, Kövér (dict.) Miklós fia, György,

László és Gergely apja, velezdi
520, 585, 648, 670, 782

–, László fia 462
–, László fia 800
–, László fia; János volt nádor fia

Miklós mester megbízottja 315
–, László fia, edelényi 152
–, László fia, káldi 685
–, László fia, nagyécsi 784
–, László fia, László és Egyed apja,

Torna-i 753
–, mester, László fia, Miklós apja,

bihari alispán, várdai 35, 37, 50,
89, 132, 145, 240, 250, 251,
304, 305, 306, 307, 326, 360,
365, 454, 455, 456, 470, 471,
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500, 589, 611, 653, 654, 669,
735

–, Liptói (dict.) Péter fia, okolicsnói
112

–, Lothardus fia 173
–, Lőkös fia, védi 282
–, Lőrinc fia 528
–, mester, Lőrinc fia, Rátolt nembeli

521
–, mester, Lőrinc fia, csornai 157,

171, 343, 385, 388, 462
–, Lőrinc fia, devecseri 62
–, Lukács fia 733
–, Lukács fia, gici nemes 719
–, Lukács fia, gyarmati 773
–, Lukács fia, várkonyi János fiai-

nak megbízottja, karcsai 655
–, Lukács fia, Mood-i 435
–, Marcellus fia, királyi ember,

turini 403
–, Márk fia, Márk apja 554
–, Márk fia, pozsonyi szolgabíró 95
–, Márk fia, Miklós apja, csemer-

nyei 528
–, Márk fia, décsei 379
–, Márk fia, halastói 475
–, Márk fia, nagyécsi 784
–, Márk fia, Woswar-i 755
–, Márkus fia 462
–, mester, Martin fia 803
–, Márton fia 673
–, Márton fia, Katalin férje, bujáki

531
–, Márton fia, szentmártoni 671
–, Máté fia, kirai nemes 482
–, Mathe fia 114
–, Maynoldus fia, Pál és Miklós ap-

ja 617
–, Mihály fia 87
–, Mihály fia, Kemniche-i 514
–, Mihály fia, lövői 240
–, Mihály fia, vásárhelyi 242
–, Mike fia, Berki falu villicusa 702

–, mester, Miklós fia 34
–, Miklós fia 403
–, Miklós fia 466
–, Miklós fia 602, 603
–, Miklós fia 631
–, Miklós fia, György apja 678
–, Miklós fia, Katalin apja 531
–, Miklós fia, királyi ember 486
–, mester, Miklós nádor fia, lékai

várnagy 539, 748
–, Miklós fia, tarnóci Bud fia László

megbízottja 312
–, mester, Miklós fia, árokközi 44
–, Miklós fia, Churcha-i 291-292

között
–, Miklós fia, csebi 592
–, Miklós fia, gagyi 648
–, Miklós fia, gerzencei 359
–, Miklós fia, gorbonoki 498
–, Miklós fia, gömöri 18
–, Miklós fia, koltai 419
–, Miklós fia, némai 738
–, Miklós fia, olgyai Andych mester

familiárisa, illésvatai 787
–, Miklós fia, petri 298
–, Miklós fia, Ilona apja, putnoki

103
–, Miklós fia, somogyi 298
–, Miklós fia, György apja, velezdi

361
–, Miklós fia, zsákai 805
–, Mikó fia Márton és hubói Péter c.

lány: Katalin fia 427
–, Minzlaus fia 135
–, Móric fia, királyi ember, győrödi

487
–, Myko fia 131
–, Namzlou fia 71, 111
–, Ogmand fia, varsányi 283, 659
–, mester, Ogyoz fia, nagymartoni

Mihály lánya Margit férje,
szabari 343
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–, Olivér fia, királynéi asztalnok-
mester 194, 386, 344, 439, 440,
723, 724, 749

–, Omodeus fia, idai 528
–, mester, Pál fia 262
–, Pál fia 438
–, Pál fia 524
–, Pál fia 705
–, mester, Pál fia, Bechefolua-i 682
–, Pál fia, boldogasszonyfalvi 416
–, Pál fia, butkai 718
–, Pál fia, Byklud-i 94
–, Pál fia, csomaközi 610-611 kö-

zött
–, Pál fia, idai 497
–, Pál fia, királyi ember, kisbarcai

786
–, Pál fia, torpai falunagy 454
–, Pál fia, velezdi János fia György

megbízottja 648
–, Pertoldus fia, Istey-i 94
–, Péter fia 270
–, Péter fia 524
–, Péter fia, Poháros Péter megbí-

zottja 312
–, zalai Péter mester és Ágnes fia

582
–, Péter fia, gömöri alispán, bacskai

477
–, Péter fia, Bandurfi fia István fa-

mulusa és officialisa, orosztonyi
127

–, Péter fia, Bydychke-i nemes 753
–, mester, Péter fia, csaholyi 40,

208, 284, 373
–, Péter fia, Golgo-i 148
–, Péter fia, koltai 419
–, Péter fia, lazonyi 592
–, Péter fia, magasi nemes 778
–, Péter fia, Naghfolua-i 637
–, Péter fia, nagyfalui 133, 327
–, Péter fia, okolicsnói 107, 403,

425

–, Péter fia, Orman-i 693
–, Péter fia, panyolai 325, 652, 687
–, Péter fia, pekri 612
–, Péter fia, sári 409
–, Péter fia, sóvári 123
–, Péter fia, szántói 172
–, Péter fia, szászi 349, 397
–, Péter fia, szombathelyi 734
–, Péter fia, tejfalusi 323
–, Péter fia, vasadi 622
–, Petow fia 32
–, Pető fia, mákfai 680
–, Petőc fia, körösi comes 359
–, Pogány (dict.) István fia 390
–, Rikalf fia, Mihály és János apja,

berzevici 759
–, Rikolf fia, András apja, tarkői

496, 497
–, Roh (dict.) Jakab fia, Olus asz-

szony felesége 729
–, Rouou (dict.) Pál fia 9
–, Rubyn fia 673
–, Rubyn fia, asgúti Dénes fia Jakab

özvegyének, Anna asszonynak
megbízottja 437

–, Salamon fia 127
–, Salamon fia, laki 408
–, Sándor fia 152
–, mester, Sándor fia, gömöri comes

63, 236, 146, 147, 268, 346
–, Sándor fia, likavai várnagy, a lip-

tói comes helyettese 562
–, mester, Sebus fia, bazini 296,

297, 777
–, Simon fia, bodonyi 790
–, Sós (dict.) Péter fia, sóvári 715,

725
–, Staniloius fia, zágrábi egyházme-

gyei clericus, Horgoinch-i 183,
184

–, Szerafin fia, Pál és György apja
90

–, Tamás fia 315
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–, Tamás fia 508
–, Tamás fia, biri 314, 630, 701, 722
–, Tamás fia, bojti 172
–, Tamás fia, bőnyi nemes 738
–, Tamás fia, csapi 564, 639
–, Tamás fia, királyi ember, jutasi

535, 548
–, Tamás fia, komorói 307
–, Tamás fia, koppányi 475
–, mester, Tamás fia, segevári 62,

122, 286
–, Tamás fia, besenyő, szentmártoni

391, 788
–, Tamás fia, Péter, Imre és Miklós

apja, ugi 354
–, Thanalch fia 378
–, Tót István fia, jobbágy 193
–, Valter fia, Planicha-i 356, 359
–, mester, Vecse (dict.) Miklós fia

692, 693, 720, 721
–, Veyceh fia, Pál fia Benedek

megbízottja 665
–, Vörös Ábrahám fia, cseklészi 685
–, Vyliam fia 483, 786
–, Wolfger fia, soproni bíró 460,

620
–, Wza fia, Legenpataka-i 497
–, Zozabo (dict.) Jakab, mérei 197
–, fia Albert 738
–, fia Balázs, komári nemes 426
–, fia Balázs, lenkei 36
–, fia Bálint pap 805
–, fia Demeter 493
–, fia Demeter, Nazuad-i 593
–, fia Domonkos, peterdi 713
–, fia Egyed, sarmasági 373
–, fia Fülöp 360
–, fia Gál, leszteméri 21, 74
–, fia György, leszteméri 57
–, fia György, velezdi 212
–, fia Imre 198
–, fia Imre 487
–, fia Imre, baktai 753

–, fia Imre, vezekényi 16, 664
–, fia István 63
–, fia István 784
–, fia István, Gyrium-i 423
–, fia István, peszeki 42
–, fia Jakab 187
–, fia Jakab, Ferych-i 20
–, fia Jakab, terecsei 373
–, fia János 144
–, fia János 371
–, fia János, csölösztői nemes 95
–, fia János, dobóci 340, 358
–, fia János, fűzkúti 100
–, fia János, kovasznyai 371
–, fia János, lánya Klára, Ianuslaka-i

453
–, fia László 669
–, fia László, rozgonyi 657
–, fia László, tornai 497
–, fia László, vajai 688, 722
–, fia László, zahari 326
–, fia Lőrinc, alapi 738
–, fia Lőrinc, hisfalvai 51
–, fia Márton, Pargar-i 449
–, fia Máté 378
–, fia Máté 738
–, fia Mikech, Felső-Ztaynycha-i

272
–, deák (litteratus), fia Miklós 804
–, nádor, fia Miklós, Drugeth 235,

315
–, fia Miklós 446
–, fia Miklós, atyinai 401
–, fia Miklós, divéki 746
–, mester, fia Miklós, árokközi 529
–, fia Pál 670
–, fia Pál, Keer-i 497
–, fia Pál, Mood-i 435
–, fia Péter 12
–, fia Péter, belchi 469
–, fia Péter, isabori 792
–, fia Péter, Onth-i 713, 735
–, fia Péter, panyolai 325, 652, 687
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–, fia Péter, pólyi 683
–, fia Sándor 39
–, fia Sós (dict.) László, sóvári 123
–, fia Tamás 600
–, fia Tamás 679
–, fia Tamás, bárcai 602, 603
–, fia Tamás, biri 647
–, fia Tamás, szentesi 637
–, fiai: Barnabás és Demeter, hosz-

szúmezei 438
–, fiai: Bertalan és Mannus, kályáni

nemes 772
–, fiai: Domonkos és Miklós, koltai

419
–, fiai: Egyed, István, János és

László 201
–, fiai: Egyed és László, Torna-i

753
–, fiai: Fábián és László, balkányi

nemes 345
–, fiai: Fülöp és Tamás, csarnavodai

326, 669
–, fiai: György, István, Ivánka, Já-

nos, László, Pál és Péter,
somosi 683

–, fiai: György, István és László 81
–, fiai: Gyuke, Illés és Pető, koltai

419, 555
–, fiai: István, Lothardus és

Omodeus, várkonyi 655
–, fiai: János és László 507
–, fiai: János és László, pribóci 357
–, fiai: János és Miklós, hosszúbácsi

593, 594, 614, 640, 790
–, fiai: Lőrinc és Miklós 597
–, fiai: Lőrinc és Péter, Mood-i 435
–, fiai: Miklós és Pál, szántói 347,

532
–, fiai: Miklós és Péter 328
–, lánya Ilonch, balkányi 365
Jánosfalva (Ianusfalva) (Szepes m.)

99, 128
Janoul, hn. 584

Janula, hn. 497
Janusfalua l. Jánosfalva
Janussfolua l. Jánosfalva
Jára (Jaara), ma Marosjára, Iara de

Mureș, Ro. (Torda m.) 201
– (Jara), ma Alsójára (Iara), Ro.

(Torda m.) 379
Jara l. Jára
Jardanfolua, hn. 770
Jardanius, Margit és Jakab apja,

Zendoth-i 476
Jarkoth l. Karkóc
Jasou, hn. 123
Jasov l. jászói konvent
Jászó (Jasov, Jaszov, Jazou, Jazov,

Jazow, Jazzow, Jozow)-i Ke-
resztelő Szt. János-monostor
konventje 12, 34, 39, 57, 74, 99,
146, 129, 130, 136, 170, 195,
128, 178, 215, 268, 310, 325,
353, 378, 437, 438, 441, 444,
464, 506, 512, 528, 564, 586,
610, 632, 639, 647, 652, 657,
683, 717, 741, 753

Jászó (Jazo), ma Jasov (Abaúj m.)
105

jászói prépost l. Miklós fr.
Jaszov l. jászói konvent
Jauor (Jauorheg, Jauorhege), hegy

497
Jauorheg l. Jauor
Jauorhege l. Jauor
Jauorouch, folyó (Dubica m.) 272
Jauoruizy, folyó 497
Jaurensis l. jawori hercegség
jawori (Jaurensis) hercegség 376
Jaxa, birtokos (Dubica m.) 272
Jazenouch, erdő 358
Jazo l. jászói konvent
Jazou l. jászói konvent
Jazov l. jászói konvent
Jazow l. jászói konvent
Jaztrebyna, folyó 165
Jazzow l. jászói konvent
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Jegkel, fia Tolth (dict.) István,
Bergolch-i 676

Jekkul, szn. 261
Jelapataka, folyó 107
Jelseupatak, folyó 403
Jemslinus l. Jenslinus
Jenko, Jakab apja 476
Jenő, Ernő fia, nagymihályi 57
Jenslinus (Jemslinus), Wel fr.-e 288
jeruzsálemi (Ierosolimitani) Sz. Já-

nos-keresztes rend magyaror-
szági és Sclauonia-i perjele és
konventje 485 l. még Cornutus
Baudonus

Jeszen (Jezen, Kis-, Nagy-), ma Tu-
ričanske Jaseno, Sz. (Turóc m.)
54

Joachim, Tamás fia, Miklós és Ja-
kab apja, garicsi 704

Job, fia Miklós 37
Jobbágy (Iobagh), elnéptelenedett

település a mai Nádudvar köze-
lében (Bihar m.) 319

jobbágy 4, 34, 35, 54, 79, 95, 100,
110, 151, 199, 222, 256, 360,
369, 373, 392, 393, 407, 416,
430, 444, 469, 477, 480, 531,
562, 565, 580, 606, 612, 623,
631, 639, 645, 678, 682, 688,
692, 693, 694, 701, 707, 710,
720, 721, 725, 739, 743, 751,
752, 770, 774, 781

jobbágytelek 602, 603
Johanna, I. nápolyi királynő (Si) 17,

262-263 között
Jolanth (Jolench), gagyi Gereven

lánya, ládi Domonkos felesége
361, 648

Jolench l. Jolanth
Jolsva (Elsua), ma Jelšava, Sz.

(Gömör m.) 204
jolsvai plébános l. Mihály
Jordanuagasa, hn. 346

Jordan, Hench fia, medvefalusi 549
–, Jurk fia 549
–, fia Jakab, Mochalas-i 212, 341
–, fiai: Henthmanus és Herman, Mi-

cheletfalva-i 549
Jozow l. jászói konvent
József, deák, Dok fia, füzi 152
–, Miklós fia 451
–, fia András, németi 684, 769
–, fia Cikó 18
Judit (Judith), veszprémvölgyi apá-

ca 739
Judith l. Judit
juh 743
Jula l. Gyula
Julna, Girk fia András és János lá-

nya Margit lánya, Gera fia Be-
nedek felesége 516

Junk, fia János 704
Jurk, Jurk fia, István, Miklós és

Márton apja 549
–, fiai: Péter comes, Jurk és Jordan

549
Jurle l. Türjei monostor
Jutas (Iutas), elpusztult település

Veszprém mellett (Veszprém
m.) 62, 548, 535, 716

K

Kaba (dict.) Demeter, fia Péter, bá-
lai 635

Kada, hn. 114
Kadarkút (Kadarkuth) (Somogy m.)

658
Kadarkuth l. Kadarkút
Kajár (Kayar), ma Balatonfőkajár

(Veszprém m.) 448, 513, 705
– (Kayar), ma Kajárpéc (Győr m.)

299
kajári bíró l. László, Imre fia
Kakas mester, rohonci 239
Kakasfalva l. Delne
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Kalanga l. Kálonga
Kalangafeu l. Kálongafő
Kalazna l. Kalaznó
Kalaznó (Kalazna) (Tolna m.) 232
Káld (Kald, Alsó-, Felső-) (Vas m.)

63, 116, 685, 695
Kald l. Káld
Kálló (Callo, Gallo, Kallo, Kallow,

Kallou), ma Nagykálló (Sza-
bolcs m.) 173, 252, 314, 380,
429, 652, 687, 688, 701, 430,
722, 781, 807

Kallo l. Kálló
Kallou l. Kálló
Kálmán, győri püspök 194, 196,

259, 439, 440, 749, 344, 386,
396, 723, 724

–, magyar király 739, 744
Kalmerius, fia Mykahel, Franchka-i

498
Kálnó (Kalno) ma Kalinovo, Sz.

(Nógrád m.) 109
Kalno l. Kálnó
Kalocsa, település (Solt m.) 181,

185
kalocsai egyházmegye 46, 49, 181,

182, 185, 186, 234, 457, 649
– érsek 88, 650 l. még Dénes fr.
– káptalan 319, 320, 408
– lector l. Dorbes Tamás
– prépost 184, 192
Kálonga (Galaga, Kalanga, Kalun-

ga) elnéptelenedett település
Tuzsér közelében (Szabolcs m.)
89, 589, 611

– (Kalanga), liget (Szabolcs m.) 251
Kálongafő (Kalangafeu), rét (Sza-

bolcs m.) 251
Kalunga l. Kálonga
Kalus, fia Lachk 114
Kályán (Kallyan, Kalyan, Magyar-,

Oláh-), ma Căianu, Ro. (Kolozs
m.) 76, 77, 93, 149, 150, 390
772

Kalyan l. Kályán
Kallyan l. Kályán
Kamanya l. Kamonya
kamara l. pápai
kamarahaszna 3, 538, 807
– exactora l. Péter mester
kamaraispán l. Ligerius fia Péter

mester; Szaracén Jakab
kamarás l. István
Kamarun l. Komárom
Kámon (Kamun), ma Szombathely

része (Vas m.) 283
Kamonya (Kamanya) (Zemplén m.)

15
Kamun l. Kámon
kancellária jegyzet (commissiós és

relátiós jegyzet) 37, 70, 98, 104,
105, 132, 211, 235, 251, 258,
288, 304, 305, 306, 307, 308,
312, 313, 325, 326, 347, 365,
366, 401, 460, 461, 504, 537,
540, 542, 552, 580, 659, 660,
661, 667, 726, 760, 789, 790

Kandé (Kandey), elnéptelenedett
település a mai Csobánka köze-
lében (Pilis m.) 115, 257, 406

Kandey l. Kandé
Kanisa l. Kanizsa
Kaniska (Kanizka), birtok (Körös

m.) 356, 359, 372, 402
Kaniska, folyó 356, 372
Kanizsa (Kanisa, Kanysa) (Zala m.)

490
kánonjogi doktor l. András, Deme-

ter fia
kanonok l. András, Demeter fia;

Arnaldus de Lacaucina; Balázs;
Bálint; Benedek mester; Be-
reck, Lukács fia, csehi; Imre
mester; István mester; János no-
tarius; László; Legnitzi Simon;
Kelemen, László fia; Kozma;
Miklós; Pál, Pál fia; Péter, Bego
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fia; Scherffemberg János; Spon-
sus Jakab; Wecezlaus

Kántor (Cantor) (dict.) Bereck,
Miklós fia, derzsi 41, 429, 430,
631, 662

– (Cantor) (dict.) János, Miklós fia,
szatmári szolgabíró 430, 631

– (Cantor) (dict.) Loránd, Miklós fia
429, 430, 631, 662

– (Cantor) (dict.) Mihály, derzsi 41
– (Cantor) (dict.) Miklós, derzsi 41
Kány (Kany) 717
Kany l. Kány
Kanya, falu (Verőce m.) 673
Kanysa l. Kanizsa
Kapi (Kapy), ma Kapušany, Sz.

(Sáros m.) 312, 683
káplán 221 l. még Albert, Ulrik fia;

János mester; Domonkos erdé-
lyi prépost; Kelemen, László
fia; Miklós karpap; Pál; Pál
Culuswar-i plébános; Péter; Re-
mundus mester; Sponsus Jakab;

Kápolna (Kapulna) 670
– (Kapulna), elnéptelenedett tele-

pülés Rakottyás közelében, Sz.
(Gömör m.) 604

– (Kapulna) Tornakápolna (Torna
m.) 585

kápolna l. Culpchina-i Szűz Mária-;
Szt. Kozma és Damian; pozso-
nyi Szt. István-,

kápolnaispáni kiküldött 161
Kaponia l. Kaponya
Kaponya (Kaponia), Kapoňa, Le-

lesz része, Sz. (Zemplén m.) 55
Kapornaki (Kapurnuk, ma Nagyka-

pornak, Zala m.) Szt. Üdvözítő-
monostor konventje és apátja
474, 587 l. még Herchnidus

Kappruncha l. Kapronca
Kapronca (Kappruncha, Kaproncza,

Kapruncha), ma Koprovnica,
Ho. (Körös m.) 139, 358, 760

kaproncai hospesek 760
– jegyző l. Ambrus
Kaproncza l. Kapronca
Kapruncha l. Kapronca
káptalan l. aradi, bácsi, boszniai,

budai, csanádi, csázmai, egri,
erdélyi, esztergomi, fehérvári,
győri, jászói, kalocsai, kői,
nyitrai, óbudai, pécsi, pozsegai,
pozsonyi, prágai, szepesi, váci,
váradi, vasvári, veszprémi, zág-
rábi; Szt. Ireneus vértanú-egy-
házé

káptalani notarius l. János mester
– tanúbizonyság 2, 5, 7, 8, 16, 21,

23, 24, 25, 34, 35, 36, 50, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62,
63 71, 72, 74, 79, 87, 89, 95,
100, 107, 108, 110, 111, 125,
135, 140, 148, 151, 114, 116,
120, 126, 127, 128, 144, 145,
161, 167, 172, 173, 174, 195,
246, 273, 209, 210, 212, 222,
223, 224, 225, 229, 230, 232,
232, 236, 238, 240, 250, 251,
252, 256, 270, 289, 346, 349,
358, 276, 281, 286, 290, 291,
292, 297, 298, 319, 320, 330,
340, 342, 353, 356, 360, 367,
369, 370, 372, 373, 397, 425,
407, 398, 403, 409, 420, 424,
435, 436, 438, 466, 484, 491,
497,  500, 452, 467, 469, 474,
475, 485, 486, 487, 496, 503,
510, 476, 467, 513, 535, 532,
544, 524, 527, 528, 544, 548,
550, 554, 555, 555, 565, 521,
579, 584, 585, 589, 591, 593,
594, 598, 599, 600, 601, 604,
607, 608, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 618, 621, 632,
640, 642, 643, 644, 645, 664,
670, 671, 679, 682, 683, 690,
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702, 708, 710, 730, 734, 738,
739, 743, 744, 746, 750, 752,
753, 754, 755, 756, 757, 759,
769, 770, 780, 786, 790, 792,
796

Kapulna l. Kápolna
Kapurnuk l. Kapornak
Kapus hn. 510
Kapw, hely 497
Kapy l. Kapi
Karachun, fia Pál 123
Karachund l. Karácsond
Karácsond (Karachund), puszta a

mai Gagybátor közelében
(Abaúj m.) 753

Karakó (Karakou), elpusztult tele-
pülés a mai Némed közelében
(Baranya m.) 350

Karakou l. Karakó
Karassow l. Krassó
Karász (Karaz), ma Nyírkarász

(Szabolcs m.) 173
Karaz l. Karász
Karaz, fia János 362
Karazna l. Kraszna
Karaznyahorka l. Krasznahorka
Karcha l. Karcsa
Karcsa (Felseu Karcha) (Zemplén

m.) 329
– (Karcha), Krčany, Sz. (Pozsony

m.) 507, 655, 800
Karcsava (Korchoa), ma Krčava,

Sz. (Ung m.) 38
Karintia 154
Karkóc (Jarkoth), ma Trakovice, Sz.

(Nyitra m.) 581
Karla, fia István, kun 113, 114, 398
Károly, I., magyar király 3, 68, 104,

107, 123, 152, 154, 161, 173,
196, 254, 261, 386, 403, 406,
411, 414, 460, 494, 496, 505,
544, 554, 560, 571, 599,  632,
682, 739, 749, 750, 794

–, IV., morva őrgróf, római és cseh
király, német-római császár 54,
376, 377, 596, 718-719 között,
724

–, fia Bogos, osgyani 520, 782
Kartal (Pest m.) 607, 608
Kasa, ma elnéptelenedett település

Világos (Şiria) közelében, Ro.
(Arad m.) 525

Kassa (Cassa, Felkassa), ma Košice,
Sz. (Abaúj m.) 33, 414, 602,
603, 632

kassai egyház 33
– egyház rectora l. Miklós
Kassan (dict.) János, fia István 451
Kasza (Kazad), elnéptelenedett te-

lepülés a mai Kismarja közelé-
ben (Bihar m.) 277

kaszáló 58, 205, 237, 311, 498, 581,
582, 631, 646, 684, 707, 744

kaszásnyi (falcastrum) 236, 498
Kata, hn. 669
Katalin, Chama lánya, barsi 495
–, György lánya 798
–, Jakab lánya, István anyja 291-

292 között
–, János lánya, bujáki Márton fia

János felesége 531
–, János lánya, Chegze fia Demeter

felesége 74
– (Katlyn), Kemen comes lánya,

delnei Imre fia Máté felesége
602, 603

–, szerki Miklós lánya, Pegel-i
Iuanka fia János felesége 676

–, hubói Péter comes lánya, Mikó
fia Márton özvegye, Miklós,
Demeter, János és Pál anyja
427, 433

–, Lőrinc felesége, Miklós anyja,
Wydyph-i nemesek sororja 714

–, okolicsnói Liptói (dict.) Péter
felesége 112
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–, lánya Krisztina 195
Katay, hn. 453
Kathynk, hn. 673
Katlen l. Katlyn
Kauas l. Kávás
Kávás (Kauas) (Zala m.) 792
Kávás (Kauas, Kawas), ma Érkávás

(Căuaş), Ro. (Közép-Szolnok
m.) 373, 780

Kawas l. Kávás
Kayar l. Kajár
Kazad l. Kasza
Kazimir l. Kázmér
Kázmér, III., lengyel király 377,

596
– (Kazimir, Kazmery, Kozmery),

fia János, kázmérfalvai 599,
750

–, fia János 99
Kazmerfalua l. Kázmérfalva
Kázmérfalva (Kazmerfalua) (Szepes

m.) 599, 750
Kazmery l. Kázmér
Kechkemeth l. Kecskemét
Kecskemét (Kechkemeth, Kethke-

meth (Pest m.) 113, 114
Kecső (Kethev), ma Kečovo, Sz.

(Gömör m.) 147
Keek l. Kék
Keer, hn. 464
Keer, hn. 497
kegyuraság (ius patronatus) 123,

345, 346, 354
Kék (Keek) (Szabolcs m.) 252
Kékkő (Keykkw), ma Modrý Ka-

men, Sz. (Nógrád m.) 563
Kelechen l. Kelecsény
Kelecsény (Kelechen), ma Décske-

lecsény (Kl’ačany), Sz. (Nyitra
m.) 581

Kelemen l. Nagy (Magnus) Kele-
men

–, fr.-e Kelemen, fia Péter 583

–, fr., a jászói konvent kiküldöttje
639, 753

–, lapispataki János megbízottja 647
–, VI., pápa 17, 26, 28, 46, 64, 102,

248, 264, 331, 335, 384, 551,
576

–, Beke fia 696
–, Hranizlaus fia 19
–, István fia 34
–, Kene fia, nagymartoni plébános

714, 808
–, László fia, őrsi prépost, pécsi Szt.

János-egyház prebendarius ka-
nonokja, a veszprémi püspök
káplánja 118

–, Rikolf fia 497
–, Salamon fia 543
–, Tamás fia, komári nemes 426
–, fia Domonkos, salamoni 62
–, fia János 738
–, fia Miklós, práznóci 621
–, fiai: András és Heym, necpáli 54
Kelemenus l. Kellemes
Kelénpatak (Clingenpach), ma Klin-

genbach, Au. (Sopron m.) 620
Kellemes, (Kelemenus), ma Ľuboti-

ce, Sz. (Sáros m.) 123, 361,
585, 648, 670

Kemechyche (Körös m.) 718
Kemen, comes, Miklós, Tamás,

Klára és Katlin (Katlyn ) apja,
Corradus, fia Benedek lányának
férje 602, 603

– , fia Miklós 734
Kémer (Kemer, Kemur), ma Camăr,

Ro. (Kraszna m.) 270
Kemer l. Kémer
Kemniche, hn. 514
Kemny, fia Mihály 738
Kemnyechi, hn. 135
Kemur l. Kémer
Kemyn, lánya: Klára 33
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Kend (Kend), ma Magyarszarvas-
kend (Chendru) Ro. (Doboka
m.) 710

Kenderatto, mocsár 298
Kenderes (Kendurus), elnéptelene-

dett település a mai Negoslavci
közelében, H. (Valkó m.) 565

Kenderwolg, völgy (Nyitra m.) 751
Kendurus l. Kenderes
Kendurzegh, sarok (angulus) 21
Kendy, hn. 497
Kene, elnéptelenedett település Tas-

nád (Tăşnad) környékén (Kül-
ső-Szolnok megye) 284, 373

Kene, Chonk fia, roskoványi 544
–, fia Kelemen 714, 808
kenéz 743
Kényespotoka, folyó (Nyitra m.)

746
kepe 521
Kercheche (Kerchyche), hn. (Vas-

vár m.) 167, 168
Kerchyche l. Kercheche
Kerci (Kercz, ma Cârţa, Ro. (Szász-

föld)) Szűz-Mária kolsotor apát-
ja és konventje 577

Kercichech, hn. 23
Kerekeghaz, hn. 298
Kerektow, hn. 637
Keresoduarhel l. Körösudvarhely
kereskedők és vásározók 67, 285,

511
Keresken l. Kereskény
Kereskény (Keresken), ma Krskany,

Sz. (Hont m.) 42
Kereskuth, hn. 490
Kerestwr l. Keresztúr
Kereszténysziget (Insula Cristiana),

ma Grossau, Ro. (Szászföld)
417

Keresztes (Kereztus) elnéptelene-
dett település a mai Nagyiklód
határában, Ro. (Doboka m.) 209

keresztesek magyarországi és szla-
vóniai perjele l. Cornutus Bau-
donus

Keresztúr (Kereztur), falu, ma
Vágkeresztúr, Križovany nad
Dudváhom, Sz. (Pozsony m.) 9

Keresztúr (Kereztwr) (Tolna m.)
646

Keresztúr (Kerestwr; Kereztur), ma
Tiszakeresztúr (Perehresztya),
Ukr. (Ugocsa m.) 326, 669

Keresztúr (Keryztur) (Zala m.) 462
Kerew (Belső-Szolnok m.) 710, 743
Kereztur l. Keresztúr
Kereztus l. Keresztes
Kereztwr l. Keresztúr
Kerka, folyó 543
kerkus l. fa
kert 8, 298, 355, 367, 771
kerület (districtus) l. Csallóköz,

Gerzence, Glavnica, Gora,
Marócsa, Máramaros, Rojcsa,
sárosi, Toplica, Újvár

Keryztur l. Keresztúr
Keseu (dict.) Miklós, péceli 205
Keszi (Kezeu, Kezu, Kezw, Kwzu),

ma Sajókeszi, Kesovce, Sz.
(Gömör m.) 36, 427

Keszi (Kezeu, Kezyw), ma Kőkeszi
(Kamenné Kosihy), Sz. (Hont
m.) 162, 672

Keszi (Kezeu, Kezu), ma Nagykeszi
(Veľké Kosihy), Sz. (Komárom
m.) 171, 230, 385, 388

Keszi (Kezi), ma Papkeszi (Veszp-
rém m.) 744

Keszi (Kezeu), hn. (Zala m.) 445
Keszi (Kezw), ma Gyulakeszi (Zala

m.) 58
Keszi (Kezeu) 672
Kesztelen (Keztlen) a mai Bereg-

szeg (Šulekovo) része, Sz.
(Nyitra m.) 581

Kethetes l. Kishetes



555

Kethev l. Kecső
Kethkemeth l. Kecskemét
Keukapruncha l. Kőkapronca
Keurus l. Kőrös
Keve (Kewe), Csank fia, roskoványi

163
Kewe l. Keve
Kewer l. Kövér
Kewres l. Kőrös
Kewzeg l. Kőszeg
Keykkw l. Kékkő
kézdi (Kyzd) főesperesség 149
Kézdi (Kezdy) főespers l. Péter
Kézdi (Kyzd) decan l. Péter
Kezdy l. Kézd
Kezepberch l. Középbérc
Kezepfolu, hn. (Zala m.) 718
Kezeu l. Keszi
Kezeupataka folyó 36
Kezeu-völgy (valle Kezeu, Kezeu-

uelgh, Kezeuulge, Kezuelgh,
Keuzeuulge), hn. 36

Kezew, hn. 34
Kezi l. Keszi
Kezu l. Keszi
Kezu, folyó 672
Kezw l. Keszi
Kide (Kyde), ma Chidea, Ro.

(Doboka m.) 774
kiközösítés 575, 577
Kira (Kyra), hn. 482
király l. András, II.; András, III.;

Béla, III.; Béla, IV.; Géza, II.;
István, I.; István, V.; István
(bosnyák); Jakab, IV.; János;
Kálmán; Károly, I.; Károly, IV.;
Kázmér, III.; Lajos, I.; Lajos
(Si); László, I.; László, IV.

királybíró 194, 259
Királyi (Kyrali), ma Sajókirályi (Ša-

fárikovo), Sz. (Gömör m.) 583
királyi adomány 148, 205, 56, 398,

511, 555, 753
– ajtónállómester l. Tamás, Péter

fia; Töttös

– albíró l. Henrik
– alkancellár l. Miklós zágrábi püs-

pök
– apród l. Cikó
– asztalnok (dapifer) l. Miklós,
– asztalnokmester l. János; Lőkös,

Tót Lőrinc fia
– curia 53, 483, 599, 610-611 kö-

zött, 744
– curia notariusa l. Péter mester
– ember 7, 23, 24, 34, 36, 50, 53,

54, 56, 57, 58, 62, 63, 71, 74,
79, 95, 99, 107, 108, 110, 111,
114, 116, 120, 122, 125, 127,
128, 136, 145, 148, 161, 167,
172, 174, 195, 209, 210, 222,
223, 224, 225, 229, 232, 236,
268, 270, 273, 276, 281, 289,
290, 297, 298, 319, 320, 330,
342, 346, 347, 349, 353, 369,
370, 378, 397, 398, 403, 407,
409, 420, 424, 425, 438, 452,
467, 469, 474, 475, 476, 485,
486, 496, 497, 513, 521, 527,
532, 535, 544, 548, 550, 554,
555, 565, 579, 584, 585, 589,
591, 593, 594, 598, 599, 604,
607, 608, 610, 611, 614, 615,
616, 618, 621, 632, 639, 640,
642, 643, 644, 645, 664, 670,
671, 682, 683, 684, 690, 693,
702, 708, 720, 730, 733, 734,
737, 738, 739, 741, 744, 746,
750, 752, 753, 754, 755, 756,
757, 759, 769, 770, 780, 786,
790, 792, 796

– gyógyszerész l. Gekminus
– had 152, 171, 194, 326
– káplán l. András, István fia; Leg-

nitzi Simon; Miklós
– kápolnaispán l. László csázmai

prépost
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– mérték 24, 34, 56, 198, 544, 682,
738, 746, 788

– öl 152
– tárnokmester l. Olivér
– udvari familiaris l. Prunner (dict.)

Wel; Tyuk (dict.) Tamás
– udvari ifjú l. György, Zoárd fia
– udvari lovag (miles) l. Domonkos,

Mothk fia; Jakch mester; Mik-
lós, Domonkos fia; Kónya; Né-
met (dict.) János; Lőkös, Tót
Lőrinc fia

– védelembe vétel 580
– zászló 328
királyné 163, 45, 220, 554, 580 l.

még Erzsébet, Mária
királynéi ajtónállómester l. Töttös
– asztalnokmester l. János, Olivér

fia
– curia notarius-a l. Beke, Jakab
– hospesek 4
– jobbágyok 400
– kancellár l. János
– kiküldött 500
– lovászmester l. Marócsuk
– pohárnokmester l. Dénes fia János
– tárnokmester l. Cikó, Henrik, Pál,

Töttös
– tárnokmesterség 723, 724
– torpai officiális l. István, Zomlyoy

(dict.) Pál
– udvarbíró 275 l. még Olivér mes-

ter
– udvari ifjú l. Benedek; Liptói

(Lyptow) (dict.) Miklós; Mik-
lós, János fia;

– védelembe vétel 275
királynő l. Johanna
Királytava (Kyraltaua), halastó

(Szabolcs m.) 252
Királytelek (Kyralteluke), ma Nyír-

telek (Szabolcs m.) 70

Kis (Parvus) Cikó (Chyko, Chykou,
Chykow), József fia, famulus
18, 34

– (Parvus) Donch 12
Kisbarca (Kysbarch), Nagybarca

mellett (Borsod m.) 786
Kisbarót (Kysbaroth), hn. 237
Kiscsepcsény (Kysmayus), ma

Malý Čepčín, Sz. (Turóc m.)
71, 111

Kisfalud (Kysfalud), elnéptelenedett
település a mai Sajószentpéter
közelében (Borsod m.) 483, 786

Kisfalud (Kysfalud), ma Vašica
(Malavađica), Sze. (Valkó m.)
426

Kisfalud (Kysfolud), ma Sorkifalud
(Vas m.) 555

Kisfalva (Kysfolua) 759
Kishetes (Kethetes), ma elnéptele-

nedett település Bácskertes (Ku-
pusina) közelében, Sze. (Bod-
rog m.) 590, 607, 608, 756, 757

Kisjánosi (Kysyuanus), ma Kántor-
jánosi (Szatmár m.) 373

Kislég (Kysleged), ma Lehnice -
Maly Leg, Sz. (Pozsony m.)
349

Kissing (Chysich), ma puszta Bé-
kásmegyer határában (Pilis m.)
556

kissingi parochiális egyház és
rectora 556 l. még: István, Mó-
ric fia

Kistapolcsány (Kystopolchan, Kys-
topulchan), ma Topoľčianky,
Sz. (Bars m.) 6, 7, 11, 22, 137

Kistárkány (Kystarkan, Parva Tar-
kan), ma Malé Trakany, Sz.
(Zemplén m.) 50, 589

Kiszmézadó (Kysmezadow), ma
Sárfőmizdó (Vas m.) 560

Klára, Gergely lánya 579, 642
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–, Heym lánya 329
–, Ivánka lánya, somosi 12
–, János lánya, Ianuslaka-i 453
–, János lánya, ládi 670
–, Kemen comes lánya, sóvári Hen-

rik fia János felesége 33, 602,
603

–, szerki Miklós lánya, Baszti István
fia János felesége 676

klarissza kolostor, óbudai 374
klarissza rend 233
Knin (Tynynyum, Tynninium), vá-

ros, Ho. 606
knini püspök l. Balázs fr.
Koachy l. Kovácsi
Koaznya l. Kovasznya
Koch, rét 107
Kocha, Ipolitus fia 34
–, Lypoldus fia 310, 731
Kochner [(dict.)] Konrád, jogban

jártas klerikus, bopfingeni 336,
337

kocsma 577
Kohnya alya, föld 544
Kohnya l. Konyha
Kokas, Demeter fia 123
– (dict.) István, Domonkos fia,

Bedechke-i 753
–, mester 595
–, comes, sárosi szolgabíró 715
–, Gergely fia, delnei 758
Kolcha l. Kolta
Kolchal (dict.) Domonkos, tornai

János fiainak procuratora és fa-
mulusa 753

Kolcsó (Koulchwan), ma Klčov, Sz.
(Szepes m.) 476

Kolon (Colon), ma Kolíňary, Sz.
(Nyitra m.) 321

Kolontár (Koronthal, Korontal, Ko-
runtal, Kis-, Nagy-) (Veszprém
m.) 62, 122, 420

Koloswar l. Kolozsvár

Kolozs (Clus, Kolus), megye 76,
93, 597, 617, 772

Kolozs (Kolus), ma Cojocna, Ro.
(Kolozs m.) 617

kolozsi (Clus) főesperes l. Miklós
– comes l. Gál, Pascha fia
kolozsmonostori (Clusmonostra,

Clusmustra, Colosmonustra,
Kulusmunustor, ma Cluj-
Mănăştur, Ro., Kolozs m.) Szűz
Mária-egyház monostora és
konventje 76, 77, 93, 134, 379,
491, 510, 577, 597, 772

Kolozsvár (Cluswar, Culuswar, Ko-
loswar, Kwluswar) város, ma
Cluj-Napoca, Ro. (Kolozs m.)
196, 379, 577, 772

– jegyző l. Reymarus
– polgárok 772 l. még Dávid comes
Kolta (Kolcha), ma Nemeskolta

(Vas m.) 419, 555
Kolus l. Kolozs megye
Kolus, fr.-e: Lachk 220, 744
Komár (Komar) elnéptelenedett te-

lepülés a mai Kisfalud (Vašica)
közelében, Sze. (Valkó m.) 426

Komar l. Komár
Komárom (Kamarun) megye és ha-

tósága 157, 171, 271, 385, 388,
499

Komlós (Komlos, Komlous, Kum-
luos), ma Tapolykomlós
(Chmel’ovce), Sz. (Sáros m.)
424, 531

Komlos l. Komlós
Komlous l. Komlós
Komoró (Szabolcs m.) 251, 307
Komoschinobrou, hely 466
Konowdolech, hely 165
Konrád, mester, Miklós fia, 291
Kont (Konth) Miklós, Tót Lőrinc

fia, erdélyi vajda és szolnoki
comes, volt pozsonyi comes,
lovag (miles) 60, 61, 68, 100,
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149, 158, 193, 194, 196, 215,
216, 258, 259, 284, 292, 304,
305, 306, 307, 308, 326, 344,
346, 348, 365, 367, 373, 386,
407, 414, 439, 440, 581, 723,
724, 749

Konth l. Kont Miklós
Konth Wynk, újbányai esküdt 125
Konth, fia János, rekesztői 467
konvent l. [buda]felhévízi, celldö-

mölki, cikádori, dömölki, fe-
hérvári, garamszentbenedeki,
garicsi, hatvani, jászói, kapor-
naki, kerci, kolozsmonostori, le-
leszi, pannonhalmi, pécsváradi,
sági, somogyi, soproni, szek-
szárdi, tihanyi, toplicai, turóci,
várad-előhegyi, vasvári, veszp-
rémvölgyi, veszprémi Boldog-
ságos Szűz-; zalai, zobori

konventi tanúságtevő 45, 136, 173,
195, 197, 198, 268, 269, 441,
564, 567, 639, 682, 693, 703,
733, 737, 741, 751, 773

Kónya mester, Tamás országbíró
fia, Erzsébet férje, udvari lovag
212, 219, 344, 434

Konyha (Kohnya), ma Izakonyha
(Bogdan Vodă) Ro. (Márama-
ros m.) 342

Konyhaerdő (Silva Quoquine) 744
Kopaz, királyi ember, Horpach-i

469
Kopeel, hn. (Orbász m.) 226
Koppan l. Koppány
Koppány (Koppan), ma Zalaszent-

grót – Zalakoppány (Zala m.)
475

Koppenbach (Campbach), település,
Németország 344

Kopplyan, nemzetség 60
Kopriuna, víz (Verőce m.) 673
Korchua l. Korcsava
Korchwa l. Korcsava

Korcsava (Korchua, Korchwa), ma
Karcsava (Krčava), Sz. (Ung
m.) 441, 353, 528

Kordus (dict.) Miklós, szászi 349,
397

Korenyk, víz (Verőce m.) 673
Korlátfalva (Korlathfolua), hn. 683
Korlathfolua l. Korlátfalva
Korlátvágása (Corlathuagasa), el-

pusztult település a mai Siroka
(Široké) környékén, Sz. (Sáros
m.) 346

Korman, telek 800
Kornél, fia Gergely, gici 719
Korogh l. Kórógy
Kórógy (Korogh, Kourough), vár a

mai Jovanovac közelében, Ho.
(Valkó m.) 82, 561

Korompa (Korumpah, Krompah),
ma Krompachy, Sz. (Szepes m.)
195

Korong (Nagy Korongh), ma K’rog,
Szl. (Vas m.) 775

Korongh, hely (locus) 55
Korontal l. Kolontár
Koronthal l. Kolontár
Korothnyuk l. Korotnok
Korotnok (Korothnyuk, Korotnuk,

Korotnyuk, Korythnyuk), ma
Korytné, Sz. (Szepes m.) 599,
750

Korotnuk l. Korotnok
Korotnyuk l. Korotnok
Korpád (Baranya m.) 273
Korumpah l. Korompa
Korun (dict.) Péter, Hont megye

kiküldöttje 694
Koruntal l. Kolontár
Korythnyuk l. Korotnok
Kos György 32
Kouachi l. Kovácsi
Kouachy l. Kovácsi
Koulchwan l. Kolcsó
Kourough l. Kórógy
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kovács (faber) l. János, Péter
Kovácsi (Koachy, Kouachi), ma

Garamkovácsi (Kozárovce) Sz.
(Bars m.) 369, 392

Kovácsi (Kouachy), ma Berhida
része (Veszprém m.) 24, 236

Kovasznya (Koaznya), elnéptelene-
dett település a mai Karád köze-
lében (Somogy m.) 371

Koylo, Vytomerius fia, Ratetchy
nembeli 410

Kozárvár (Kuzarwar), ma Cuzdrioa-
ra, Ro. (Belső-Szolnok) 710,
743

Kozlowakneva, liget 358
Kozma, Bars megye kiküldöttje

392, 393, 394
– (Cosma), mester, budai kanonok

115, 257, 367, 374, 403, 519,
532, 547, 590, 609, 700, 756,
757

– (Cozma, Cosmas), mester, Hahót
Miklós bán ítélőmestere 673

–, mester, nyitrai cantor 369, 370
–, Ooth-i 726
–, ráhói Miklós fia János fia György

jobbágya 678
–, sacerdos, a sebesi egyház rectora,

a sárosi kerület alesperese 464
– (Cosmas), szentgyörgyi egyház

rectora, Chonk fia Kene megbí-
zottja 33, 544

–, váradi kanonok 488
–, Beke fia, almamelléki 692, 693,

720, 721
–, István fia, mákfai 566
–, Lőrinc fia, fügei 147, 604
–, fia Balázs 117
–, fia Beke 530
–, fia János, ajaki  145
Kozmery l. Kázmér
köböl (cubulus) 744
Köbölkúti Péter, alnádor 58

Köcsk (Kuchk, Kuchky, Kis-,
Nagy-) (Vas m.) 63, 343, 554,
695

kői (Ku, Kw) káptalan 231, 280,
408, 426, 594, 640

– cantor l. Miklós
– custos l. János
– lector l. Péter
– prépost l. János
Kőkapronca (Keukapruncha), vár a

ma Kapronca közelében, Ho.
(Körös m.) 139

Kökényesd (Kukenusd), ma Porum-
beşti, Ro. (Ugocsa m.) 326, 669

köpeny (pallium) 15
Kőrös (Keurus, Kewres), ma Berzé-

tekőrös, Kruzná, Sz. (Gömör
m.) 34

Körös (Crisium), település és vár,
ma Križevci, Ho. (Körös m.)
601, 736

–, megye 8, 19, 226, 340, 359, 387,
498, 718

körösi comes l. János, Petőc fia;
Péter, Mihály fia

Körösudvarhely (Keresoduarhel,
Kyrisoduarhel) (Körös m.) 600,
679

Kőszeg (Kewzeg, Kuuzegh, Kuzeg,
Kuzegh, Kwzeg) (Vas m.) 539,
538, 537, 748

kőszegi bíró 537 l. még János
Kövér (Kuer, Kuuer) (dict.) Miklós,

fia János, velezdi 361, 520, 585,
520, 648, 670, 782

– (Kewer) (dict.) Pál 409
Kövesd (Kuesd) vár, ma Nagykö-

vesd (Veľký Kamenec)
határában, Sz. (Zemplén m.)
123

Kövesznye (Kueznye, Kweznye)
(Tolna m.) 791

követ, magyar királyé 422
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Kövi (Kwy), Felsőtornalja, ma
Tornalja (Šafárnikovo) része,
Sz. (Gömör m.) 681, 804

Középbérc (Kezepberch, Kuzep-
berch), hegy 342

Közép-Zrtaynycha, birtok (Dubica
m.) 272

közgyűlés (generalis congregatio),
megyei 146, 147, 299, 352, 380,
395, 400, 445, 447, 454, 455,
456, 470, 471, 483, 643, 644,
645, 716, 722

–, nádori 74, 151, 173, 246, 528,
554, 682

–, szlavón hercegi és báni 333, 339,
356, 359, 395, 411, 606, 645

–, vajdai 60, 61, 68, 87, 100, 149
Krakkó (Cracouia) (Lengyelország)

123
krakkói herceg l. Lesco
– iskolamesterség 46
– kanonok l. Arnaldus de Lacaucina
– prépost 47
– püspök 47
Kralowastaraputh, ösvény 281
Krapina (Crappina), vár és telepü-

lés, Ho. (Varasd m.) 143
Krassó (Crassou, Karassow), megye

86, 262, 705, 726, 734
– megye hatósága 86, 262
krassói alispán l. még Bereck, Dé-

nes fia
Krassou l. Krassó
Kraszna (Karazna) megye 70, 270
Krasznahorka (Karaznyahorka), vár,

ma Hrad Krásna Hôrka, Sz.
(Gömör m.) 34

Krawarzka, hn. 293
Kreutzeburg, város, Lo.  377
Krig (Krygh), ma Vojnany, Sz.

(Szepes m.) 728, 729
Krisztina, Katalin asszony lánya

195

–, Lukács özvegye 620
Krompah l. Korompa
Krygh l. Krig
Ksyfalud l. Kisfalud
Ku l. kői káptalan
Kuchk l. Köcsk
Kuchk, rét 403
Kuchky l. Köcsk
Kuchyta l. Kucsita
Kucsita (Kuchyta), elnéptelenedett

település a mai Jarak környé-
kén, Szerbia (Szerém m.) 755,
790

Kuer l. Kövér
Kuesd l. Kövesd
Kueznye l. Kövesznye
Kuke l. Küke
Kukenusd l. Kökényesd
Kukepus, hn. 480
kulcs, templomé 688
Kulpa (Colpa, Culpa, Cuppa), folyó

293, 294, 624
Kulusmunustor l. Kolozsmonostori kon-

vent és apátja
Kumluos l. Komlós
kun (Cumanus) 698 l. még Karla,

fia István; István, Karla fia, Já-
nos apja; János, István fia

Kun (dict.) János, István fia 524
– (Kwn) (dict.) János 751
– (Kwn) (dict.) János, fehérvári ka-

nonok 236
– (dict.) János, királyi ember 7
– (dict.) Miklós, mester, Benedek

fia, Ákos, Miklós, Domonkos,
György és László apja, csetneki
34, 170, 243, 309, 310, 277,
535, 604, 651, 731

– (dict.) Péter, királyi ember 548
Kunispergh l. Újbánya
kunok bírája l. Miklós nádor
Kunország (Comania) 344, 376,

377, 386, 439, 440, 749, 723,
724

Kunusperg l. Újbánya
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Kupy, hn. (Somogy m?) 693, 720
Kural (Kurali), ma Kural’ny, Sz.

(Esztergom m.) 526, 802
Kurali l. Kural
Kurbeu l. Görbő
Kurked, hn. (Bihar m.) 399
Kurtuelus, hn. (Pest m.) 205
Kurtuelusreth, rét (Pest m.) 205
Kurtyán (Kuruchyan), hn. (Nógrád

m.) 109
Kuruchyan l. Kurtyán
Kusal l. Kusaly
Kusaly (Kusal), ma Coșeiu, Ro.

(Közép-Szolnok m.) 511, 648-
649 között

Kustand (Custand) (Baranya m.)
223, 350

Kustharna, birtok 497
Kuszeretua l. Szeretva
Kuth, fia György, balajti 711
Kuuer l. Kövér
Kuuzegh l. Kőszeg
Kuzarwar l. Kozárvár
Kuzeg l. Kőszeg
Kuzegh l. Kőszeg
Kuzepberch l. Középbérc
Küke (Kuke) elnéptelenedett telepü-

lés a mai Jám közelében, Sze.
(Krassó m.) 734

Küküllő (Kykullew), folyó 140
Külső Hunyad, megye 68
Külső-Szolnok (Zonuk exterior),

megye 373, 284
külzet 2, 7, 12, 15, 16, 20, 33, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
50, 51, 52, 53, 54, 61, 70, 72,
81, 86, 89, 95, 98, 99, 107, 109,
110, 125, 128, 132, 150, 150,
152, 161, 168, 173, 174, 193,
198, 209, 210, 215, 219, 221,
222, 223, 224, 225, 229, 232,
236, 238, 243, 244, 245, 250,
251, 252, 269, 282, 284, 297,
304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 311, 312, 313, 314, 315,
318, 319, 320, 325, 326, 327,
329, 330, 347, 349, 360, 365,
369, 370, 373, 380, 390, 392,
393, 394, 395, 400, 415, 418,
421, 429, 430, 435, 436, 438,
441, 445, 452, 454, 455, 462,
464, 465, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 480, 484, 485,
487, 490, 496, 497, 499, 500,
506, 509, 510, 513, 514, 519,
521, 523, 527, 528, 529, 532,
536, 548, 550, 566, 587, 592,
604, 611, 612, 613, 616, 617,
618, 621, 629, 630, 631, 632,
636, 638, 639, 641, 643, 644,
645, 647, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660,
661, 662, 663, 665, 666, 669,
670, 677, 679, 680, 687, 688,
694, 696, 697, 708, 713, 714-
715 között, 716, 717, 720, 721,
722, 731, 737, 741, 743, 751,
754, 775, 776, 781, 801

Kw l. kői káptalan
Kwben, birtok 472
Kwchyan (Orbász m.) 226
Kweznye l. Kövesznye
Kwluswar l. Kolozsvár
Kwn l. Kun
Kwy l. Kövi
Kwzeg l. Kőszeg
Kwzegh l. Kőszeg
Kwzu l. Keszi
Kwzyrch, hegy 403
Kybanus(?), fia István 169
Kyde l. Kide
Kykullew l. Küküllő
Kylianus 256
Kyra l. Kira
Kyrali l. Királyi
Kyraltaua l. Királytava
Kyralteluke l. Királytelek
Kyrisoduarhel l. Körösudvarhely
Kysbarch l. Kisbarca
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Kysbaroth l. Kisbarót
Kyseud (dict.) Miklós, Demeter fia,

péceli 255
Kysfalud l. Kisfalud
Kysfolua l. Kisfalva
Kysfolud l. Kisfalud
Kyskohnyawyzy, folyó 544
Kyskorog (Bars m) 591
Kysleegh l. Lég
Kysleged l. Kislég
Kysmayus l. Kiscsepcsény
Kysmezadow l. Kismézadó
Kyspolugya l. Palugya
Kyspotok, patak 562
Kystarkan l. Kistárkány
Kysternye l. Ternye
Kystopulchan l. Kistapolcsány
Kystornouch l. Tarnóc
Kysyuanus l. Kisjánosi
Kytarkan l. Tárkány
Kyvsulbiespatakfew, völgy 702
Kyzd l. Kézdi főesperesség
Kyzdy l. Kézd
Kyzey, hn. (Pozsony m.) 158

L

Laad l. Lád
Laak l. Lak
Laaz, hn. (Orbász m.) 226
Labarch l. Laborc
Labat 300
Labodaj (Laboday) (Szerém m.)

503
Laboday l. Labodaj
Laborc (Laborch, Labarch), folyó

21, 55, 528, 592, 610,
Laborch l. Laborc
Lach, fia Domonkos 702
Lachchynk 673
Lachk l. Porch (dict.) Lachk
Lachk, fr.-e: Kolus, speciális királyi

ember 220, 744
–, nádasdi 635

–, Kalus fia 114
–, mester, fia András 259, 794
–, fia Domonkos, nádasdi 346
– (Lochk), fia István 724
Lachou (Lachow), László fia 356,

359, 372, 402
Lachow l. Lachou
Lád (Laad, Lad), ma Szendrőlád

(Borsod m.) 39, 361, 585, 648,
670, 711

Lad l. Lád
Laduztinch, hn. (Vasvár m.) 168
Ladyha, fia Pál, Obraicza-i 121
Lajos, I., magyar király (H, V, W,

U) (H, Da, Cr, Ra, Se, G, L, Co,
Bu., princ. Sal., d. montis S.
Angeli) 3, 17, 20, 36, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 62, 63, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 79, 81, 83, 86,
88, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 103,
104, 105, 107, 108, 110, 111,
112, 116, 152, 120, 113, 114,
123, 125, 127, 128, 132, 136,
138, 141, 143, 146, 147, 148,
158, 161, 161, 162, 163, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 192-193 között, 194, 196,
199, 200, 201, 205, 209, 210,
211, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 229, 230, 231, 232, 235,
238, 243, 244, 245, 247, 248,
249, 254, 256, 258, 259, 262-
263 között, 267, 268, 270, 276,
280, 281, 285, 288, 289, 297,
298, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 322,
328, 330, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 342, 344, 346, 347,
348, 349, 353, 357, 362, 365,
366, 369, 370, 376, 377, 380,
383, 385, 386, 388, 392, 393,
394, 397, 398, 403, 404, 405,
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406, 407, 414, 418, 419, 422,
424, 425, 426, 431, 432, 437,
438, 439, 440, 441, 452, 460,
461, 463, 467, 469, 472, 473,
474, 475, 476, 485, 486, 487,
490, 493, 496, 497, 499, 501,
504, 508, 511, 513, 519, 521,
527, 529, 531, 532, 535, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 543,
544, 546, 547, 548, 552, 554,
555, 556, 558, 560, 563, 564,
565, 568, 569, 570, 573, 575,
576, 578, 579, 580, 581, 584,
585, 588, 589, 591, 593, 594,
596, 599, 607, 608, 610-611
között, 611, 614, 615, 616, 618,
629, 632, 633, 635, 638, 639,
640, 641, 642, 645, 648-649
között, 656, 657, 658, 659, 660,
661, 662, 663, 665, 666, 670,
671, 674, 678, 680, 683, 684,
685, 689, 690, 694, 695, 697,
698, 699, 702, 706, 707, 708,
709, 713-714 között, 716, 718-
719 között, 723, 724, 726, 731,
y 732, 733, 734, 737, 738, 739,
744, 745, 749, 750, 752, 754,
755, 756, 757, 759, 761, 765,
767, 769, 770, 773, 775, 776,
777, 780, 781, 783, 785, 789,
790, 791, 792, 793, 794, 795,
796, 804, 805, 806-807 között

–, király (Si) 17
–, bajor herceg 554
Lajta, folyó 75
Lajta menti Bruck ágostonos szer-

zetesei 260
Lajta-hegység 75
Lak (Laak) (Baranya m.) 224, 408
Laktelek (Lakteluk, Lakteluke),

puszta a mai Demecser terüle-
tén 173

Lakteluk l. Laktelek

Lakteluke l. Laktelek
Lampert, országbíró és csanádi

comes 270, 632
–, fia Balázs 732
–, fia Imre, hecsei 738
Lánc (Lanch), elpusztult település a

mai Káld közelében (Vas m.)
116

Lanc (Lanch, Alsó-, Közép-, Felső-
), ma Alsó- és Felsőlánc (Nižný
és Višný Lánec), Sz. (Abaúj m.)
586

Lanceus (Lanteus, Lantretus, Leon-
tius), Beke fia, almamelléki
692, 693, 720, 721

Lanch l. Lánc
Lanchk l. Lachk
lándzsás 194
Lanteus l. Lanceus
Lantilhaco, hn. 46
Lantretus l. Lanceus
lány, Apa fia Miklósé 172
Lapád (Lapad), ma Magyarlapád,

Lopadea Nouă, Ro. (Fehér m.)
73

Lapad l. Lapád
Lapispatak (Lapuspatak), ma Plos-

ké, Sz. (Sáros m.) 647
Lapohus, falu 464
Lapsa, elnéptelenedett település a

mai Tornalja (Šafárnikovo) kö-
zelében, Sz. (Gömör m.) 681

Lapuhusfolua 464
Lapuspatak l. Lapispatak
Laskod (Laskud), elnéptelenedett

település a mai Kántorjánosi
közelében (Szatmár m.) 430

Laskud l. Laskod
László l. Vörös László
– l. Zaar (dict.) László
– l. Zunyogh (dict.) László
–, békési főesperes 291
–, berencsi 317
–, botfalvai 74
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–, borsodi alesperes 203
–, mester, budai kanonok 115, 161,

257, 367, 374, 547, 590, 591,
609, 700, 756, 757, 757

–, csatári 24
–, csázmai prépost, kápolnaispán és

titkos kancellár 20, 55, 62, 94,
122, 123, 163, 161, 205, 220,
243, 255, 262, 284, 298, 310,
312, 346, 350, 357, 373, 388,
407, 426, 545, 554, 560, 561,
581, 652, 663, 665, 672, 680,
731, 732, 745, 774

–, csongrádi főesperes 287, 691
–, edelényi 648
–, egri prépost Miklós egri püspök

általános helyettese, Guillermus
cardinalis újvári procurator-a
33, 203, 329, 342, 361, 404,
405, 432, 437, 453, 464, 501,
635, 647, 648

–, finkei 585
–, György fr.-e 610
–, győri lector 296, 482, 719
–, igeni plébános 149
–, királyi ember 330
–, királyi ember, rozgonyi 497
–, fr., sacerdos, a kolozsmonostori

konvent kiküldöttje 510
–, lónyai Jakab fia Miklós famulusa

45
–, I., magyar király 381, 382, 744
–, IV., magyar király 107, 123, 278,

359, 403, 460, 544, 657, 742
–, nádfői 584
–, némai nemes 68
–, fr., perjel, a Nyulak-szigeti apá-

cák megbízottja 590, 756
–, oppelni herceg, nádor és a kunok

bírája 626
–, pesti főesperes 691
–, ravaszdi 693
–, sárosi 696

–, szopori 379
–, tatai 198
–, telegdi főesperes 149
–, tuzséri 589
–, váradi cantor 368
–, zágrábi püspök 740
–, [.....] fia, nagysemjéni nemes 643
–, Ábrahám fia 114
–, Ábrahám fia, Baya-i 753
–, Ábrahám fia, szakáldi 399
–, Ábrahám fia, ungi alispán 523
–, Ajakas (dict.) Miklós fia, ivánci

és leánysokai 274, 498
–, András fia, Margit apja, gersei

680, 700
–, András fia, Margit, László és Dé-

nes apja 560
–, Antal fia 468
–, Arnold fia, komlósi 424
–, Beech fia, dobai 242
–, mester, Benedek fia 714-715 kö-

zött
–, Benedek fia, losonci Dénes fia

Tamás famulus-a és megbízott-
ja, tuzséri 250, 250

–, Bud fia, tarnóci 312
–, Darabos (dict.) János fia,

Dresk[..]-i 395, 481, 484
–, Demeter fia 362
–, Dezső fia, Jakab és Miklós apja

270
–, Ditric fia, ózdi 518
–, Domonkos fia, deteki 753
–, Domonkos fia, királyi ember,

Zyson-i 611
–, Domonkos fia, váti 479, 801
–, Egyed fia 32
–, Fülpös mester fia, kórógyi 82,

561
–, Gehmenus fia, királyi gyógysze-

rész 276
–, Gergely fia 172
–, Gergely fia 174
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–, Gergely fia 579
–, Gergely fia 642
–, Gergely fia 684
–, Gergely fia, reszneki 580
–, Gowth (nomine) István fia 323
–, György fia, teresztenyei 34
–, Him fia 705
–, Illés fia, Tar János apja 226, 340
–, Imre fia 488
–, Imre fia, kajári bíró 448
–, Ipoly fia, szénahegyi 799
–, István fia 562
–, István fia, királynéi hospes 4
–, István fia, anarcsi 145, 774
–, István fia, monostori 316
–, István fia, nényei 621
–, István fia, örsi 452
–, mester, István fia, patai 692, 693,

720, 721
–, István fia, veresmarti 379
–, Iván fia, kállói 173, 252, 314,

325, 652, 687
–, mester, Jakab fia 110
–, Jakab fia, anarcsi 145
–, Jakch fia 511
–, Jakó (Jakov) fia, nagymihályi 15,

353, 441
–, mester, Jakó fia 74
–, mester, János fia 81
–, János fia 201
–, János fia 507
–, János fia 669
–, János fia 804
–, János fia, balkányi 132, 345
–, mester, János fia, szabolcsi co-

mes, bátori 66, 70, 133, 327,
345

–, János fia, Lőrinc és István apja,
daróci 360, 455, 456

–, János fia, pribóci 357
–, János fia, rozgonyi 657
–, mester, János fia, somosi 683
–, János fia, sóvári 123

–, mester, János fia, szabolcsi alis-
pán, vajai 688, 722

–, János fia, tornai 497, 753
–, mester, János fia, várdai 454, 456
–, János fia, velezdi 648
–, János fia, zahari 326
–, Kun (dict.) Miklós fia, csetneki

243, 277
–, Lachou (Lachow ) fia 372, 402
–, mester, László fia 204
–, László fia 553
–, László fia 560
–, László fia 780
–, mester, László fia, szarvadi 193,

284, 373
–, László fia, szécsi 45, 308
–, Lengyel (dict.) János fia,

nagysemjéni 325, 652, 661
–, Leusták fia, királyi ember, Zopi-i

738
–, Loránd fia, tokai 753
–, Lőkös fia, vadászi 717
–, Lőrinc fia 38
–, mester, Lőrinc fia, Rátolt nembeli

521
–, mester, Lőrinc fia, speciális kirá-

lyi ember, keszi 744
–, Lőrinc fia, tibai 15, 353, 441, 528
–, Lőrinc fia, vajnatinai 523
–, Lukács fia 35
–, Lukács fia, gyulaházi 240
–, Lukács fia, nádasdi 546
–, Lukács fia, ómarjai 465
–, Magyar (dict.) Pál fia 708
–, Máté fia 50
–, Mathes [!] fia 308
–, Mihály fia, Mihály és Tamás ap-

ja, nagysemjéni  325, 652, 668
–, Mihály fia, Rusa asszony férje

356, 359
–, Miklós fia 74
–, mester, Miklós fia 290
–, Miklós fia 408
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–, Miklós fia, dályai 686
–, Miklós fia, fügedi 379
–, Miklós fia, kámoni 283
–, Miklós fia, márki 774
–, comes, Miklós mester fia, pinnyei

228
–, Miklós fia, szkárosi 146, 512
–, Monko fia 120
–, Mothk fia, udvari lovag 386
–, Náta fia, nyavalyádi 74
–, Pál fia, butkai 718
–, Pál fia, Byklud-i 94
–, Pál fia, olsavicai 759
–, Pasar (dict.) Mihály fia, Komá-

rom megyei nemes 271
–, Péter fia, árokközi nemes 498
–, Péter fia, korlátfalvi 683
–, Péter fia, panyolai 325, 652, 687
–, Péter fia, Poháros (dict.) Péter

megbízottja 753
–, mester, Péter fia, rojcsai comes

19
–, Péter fia, siklósi 684
–, Péter fia, sóvári 123
–, mester, Pósa fia, szeri 734
–, Pető fia, sóvári Péter fia Miklós

megbízottja, hassági 715
–, Pósa fia, Lachou apja 359
–, Pósa fia, szeri 726
–, Raphael fia, kendi 710
–, mester, Rikalf fia, tarkői 432, 497
–, Rouou (dict.) Pál fia 9
–, Severed fia, Antal és János apja,

káldi 685
–, Simon fia, leszteméri 74
–, Simon fia, szentkirályi 104
–, Simon fia, Tamás apja, szentjaka-

bi 226, 340, 387
–, Sós (dict.) Péter fia, sóvári 715,

725
–, Tamás fia 464
–, Tamás fia 657
–, Tamás fia, Bakouch-i 503

–, Tamás fia, biri 314, 630, 701, 722
–, Tamás fia, korpádi 273
–, Tamás fia, raszlavicai 531
–, Tamás fia, sárdi nemes 617
–, Terpe (dict.) János és Margit fia,

altárkányi 303, 404
–, Tivadar fia, újhelyi esküdt 32
–, Tonk fia 503
–, Töttös fia 663
–, Turcech fia, Pál fia Pál megbí-

zottja 536
–, Ulrik fia, Prága egyházmegyei

pap, István herceg nevelője,
esztergomi, váradi és győri ka-
nonok 417

–, mester, Vecse (dict.) Miklós fia
692, 693, 720, 721

–, fia Adas (dict.) István, peleskei
654

–, fia András, berényi 703
–, fia András, Weyche-i 497
–, fia András, szántói 683
–, fia Antal 20
–, fia Bertalan 524
–, fia Domonkos 474
–, fia Egyed, Wihfel-i 585, 670
–, fia György, komlósi 531
–, fia István 61
–, fia István 612
–, fia István, csatári 421
–, fia Jakab 79
–, fia János 315
–, fia János 462
–, fia János 500
–, fia János 800
–, fia János, nagyécsi 784
–, fia János, Torna-i 753
–, fia János, váradi 35, 37, 50, 89,

132, 145, 240, 251, 304, 305,
306, 307, 326, 360, 365, 455,
456, 470, 471, 589, 611, 653,
654, 669, 713, 735

–, fia Kelemen 118
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–, fia Lachow 356
–, fia László 553
–, fia László 780
–, fia László, szarvadi 284, 373
–, fia Lőkös 665
–, fia Lőrinc, vitézi 346, 544
–, fia Lukács 247
–, fia Máté, kistárkányi 589
–, fia Mihály, Mood-i 435
–, fia Mihály, nagysemjéni nemes

643
–, fia Miklós 310
–, fia Miklós, csetneki 604, 651,

731
–, fia Miklós, recski 483
–, fia Pál, bezerédi 210, 666
–, fia Pál, tüttösi 792
–, fia Péter 556, 558, 559
–, fia Péter, rozgonyi 657
–, fia Tamás 677
–, fia Tar (dict.) János 387
–, fia Tholnas? 325
–, fiai: Boda és Egyed, palugyai

107, 403
–, fiai: János és Sándor, edelényi

152
–, fiai: László és Miklós, szarvadi

193
–, fiai: László és Miklós 204
–, fiai: Mihály és Ubul, kállói 314
–, fiai: Mihály és Miklós 719
–, fiai: László, Mihály és Tamás,

szécsi 45, 308
–, lánya Erzsébet, edelényi 361, 585
–, lánya Genych asszony 324
Lauacrosti monostor apátja 184
Lazony (Lozani), ma Ložín, Sz.

(Zemplén m.) 592
Leansuka l. Leánysoka
leánynegyed 56, 57, 74, 78, 131,

197, 208, 246, 287, 288, 291-
292 között, 303, 310, 333, 343,
361, 367, 379, 383, 421, 453,

464, 478, 482, 516, 579, 582,
597, 599, 613, 637, 642, 648,
750

Leánysoka (Leansuka) (Moson m.)
274

Lechen l. Létánfalva
lector l. Bálint, Benedek, Demeter,

Dénes, Dorbes Tamás, János;
János mester, Miklós fia, tót-
selymesi; László, Miklós, Péter

lectoratus l. olvasókanonokság
Ledény (Legeen), ma Ladzany, Sz.

(Hont m.) 615, 616
Leegh l. Lég
Leeh 753
Lég (Leegh, Kysleegh), ma

Lehnice, Sz. (Pozsony m.) 397
Legeen l. Ledény
legelő 253, 477, 498, 581, 778
Legenpataka, hn. 497
Legnitz, ma Legnica, Lo. 249
Léka (Leuka, Leuchka), vár, ma

Lockenhaus, Au. (Vas m.) 539,
748

lékai várnagy l. János, Miklós fia
Lekér (Leker), ma Hronovce, Sz.

(Bars m.) 418
Leker l. Lekér
lekéri apát l. István fr.
Lekouch, hn. 71
Leleszi (Lelez) Szt. Kereszt-monos-

tor és konventje 15, 21, 37, 38,
45, 50, 74, 123, 173, 304, 306,
308, 312, 315, 325, 326, 444,
528, 595, 637, 652, 661, 662,
780

leleszi prépost l. Balázs fr., Dávid
Leleth l. Lelóc
Leleuch l. Lelóc
Lelez l. leleszi monostor konventje és

prépostja
Lelóc (Leleth, Leleuch, Alsó-, Felső

(Superior)-, Nagy-), ma
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Nyitranovák (Nováky), Sz.
(Nyitra m.) 746, 793

Lénárd, Márk fia 254
Lénártvágás (Menartuagasa), ma

Lenártó (Lenartov), Sz. (Sáros
m.) 497

Lencha, hn. 30
Lendva (Lyndua), ma Alsólendva

(Lendava), Szl. (Zala m.) 333
Lengel l. Lengyel
Lengenpataka, hn. 531
Lengyel (Lengel) (dict.) János, fiai:

László, Lőkös, Jakab és Ábra-
hám, nagysemjéni 325, 652,
661, 781

– (dict.) Mihály, fia Péter, korotnoki
599

– (Lengel) (dict.) Péter, Mihály fia,
korotnoki 599, 750

– (Polonus) János 544
lengyel király 753 l. még Kázmér;

Ulászló I.
Lengyelország (P) 46, 80, 123, 258,

331, 377, 596, 713-714 között
Lenke (Nenke, Nynke, Alsó-, Fel-

ső), ma Sajólenke (Lenka), Sz.
(Gömör m.) 36, 136, 604

Leonardus, cikádori custos 124
Leontius l. Lanceus
Lepoldus, Saar-i 739
Lesco, krakkói herceg 123
Lesna l. Leszna
Lestemir l. Lesztemér
Leszna (Lesna), ma Turócerdőd

(Liešno), Sz. (Turóc m.) 90
Leszna (Lezna), ma Lesné, Sz.

(Zemplén m.) 38, 528, 610
Lesztemér (Lestemir, Leztemer,

Leztemyr, Lezthemer), ma Las-
tomír, Sz. (Zemplén m.) 21, 38,
57, 74, 528

Letánfalva (Leton, Lechen), ma
Letanovce, Sz. (Szepes m.) 99,
128, 741

Leton l. Létánfalva
Letou l. Letánfalva
Leuche l. Lőcse
Leuchka l. Léka
Leucus l. Lőkös
Leuke l. Léka
Leukus l. Lőkös
Leurente l. Lőrinte
Leurenthe l. Lőrinte
Leustachius l. Leusták
Leusták (Leustachius), relátor 537
– (Leustachius), mester, somogyi

comes 197, 460, 721
– (Leustachius), fia Bogud 52, 53,

347, 532
–, fia László, Zopi-i 738
Leweu l. Lövő
Lewkeos l. Lőkös
Lewkus l. Lőkös
Lezna l. Leszna
Leztemer l. Lesztemér
Leztemyr l. Lesztemér
Lezthemer l. Lesztemér
Libaad l. Libád
Libád (Libaad), ma Ľubá, Sz. (Esz-

tergom m.) 198
Liblye l. Lubella
libra 158
Ligerus, fia Péter 601
liget 56, 205, 251, 254, 297, 342,

346, 355, 358, 367, 555, 581,
582, 631, 646, 684

Likava (Lykav), vár, Sz. (Liptó m.)
562

likavai várnagy l. János, Sándor fia
Lilim, Ezen fia János özvegye 597
Lilium, Nagy (Magnus) Salamon

lánya, kirai Miklós felesége,
Gergely anyja 482

Lipóc (Lypolch), ma Kecerlipóc,
Kecerovský Lipovec Sz. (Sáros
m.) 123

Lipoldus, hn. (Pozsony m.) 397
Lipoldus (Lypoldus), derzsenyei

347, 532
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– (Lypoldus), fia Kocha 310, 731
Liptó, megye 562
Liptó (Lyptow, Liptou, Lyptou), fia

István, palásti 532
– (Lyptow) (dict.) Miklós, királynéi

udvari ifjú 115, 257
– (Lyptow) (dict.) Péter, fia János,

Katalin férje, okolicsnói 112
liptói alispán l. Miklós
liptói comes 508 l. még György,

Bebek (dict.) Domonkos fia;
István, Bebek (dict.) Domonkos
fia; Tamás

Liptou l. Liptó
Litas (Lyutas), ma puszta Dalmad

(Domadice) közelében, Sz.
(Hont m.) 546

Litér (Lyter) (Veszprém m.) 705
Liter, fia Andárs, besenyő, szent-

mártoni 391
litteratus l. deák
Lituan l. litván (nép)
litván (nép) (Lithuan) 157, 171,

173, 727
ló 57, 81, 293, 319, 346, 429, 430,

502, 524, 529, 548, 781
Lóc (Loth, Kis-, Nagy), ma Bresz-

továny (Dolné és Horné Lov-
čice, Brestovany) településré-
sze, Sz. (Pozsony m.) 582

– (Louch), ma puszta Sajókeszi,
Kesovce mellett, Sz. (Gömör
m.) 36

Lochk l. Lachk
Lodomér, esztergomi érsek 202,

739
Lodoméria 344, 376, 377, 386, 439,

440, 723, 724, 749
Logrethius, fia István 290
Longa Villa l. Hosszúfalu
Longus l. Hosszú
Lónya (Lonya, Kis-, Nagy-) (Bereg

m.) 45
Lonya l. Lónya

Loos (Lous) hn. 25, 59
Loránd l. Kántor (dict.) Loránd
–, Buda város bírája 374
–, András comes fia, erdélyi custos,

illyédi 155, 214, 364, 389, 597,
772

–, Baas fia, Pál apja, mányoki 646
–, Benedek fia, birtokos 792
–, Demeter fia, palojtai 672
–, Dezső fia, lapispataki 647
–, Elek fia, István apja, Ákos nem-

beli, ákosmonostorai 368
–, Mikcs bán fia 496, 497
–, Miklós fia 631
–, Pető fia, mérei 197
–, Punich fia, Miklós volt bán

procuratora 127
–, Wegul fia 656
–, fia László, tokai 753
–, fia Pál 373
Losonc (Lossoncz, Losunch, Lu-

chunch, Lusunch), ma Lučenec,
Sz. (Nógrád m.) 173, 250, 251,
252, 279, 305, 653

Lossoncz l. Losonc
Losunch l. Losonc
Loth l. Lóc
Lothardus, János fia, várkonyi 655
–, fiai: Jakab, János és Pál 173
Louch l. Lóc
Lous l. Loos
lovászmester l. Dénes, Marócsuk
Lovn, birtok (Vas m.) 566
Lozani l. Lazony
Lőcse (Leuche), ma Levoča, Sz.

476
Lőkös (Leukus), nádori ember 462
– (Leukus), Bereck fia, Péter apja,

bátori 66, 81, 345
– (Leucus), Gug fia, répási 719
– (Leukus), László fia 665
– (Leukus), Lengyel (dict.) János

fia, semjéni 325, 652, 661, 781
– (Leucus), Lőrinc fia, ugi 778
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– (Leukus), mester, Mihály fia,
kereskényi, simoni 42, 98, 450,
636

– (Leukus), mester, Miklós fia 414
– (Leukus), Mykov fia, Bertalan és

János apja, védi 282
– (Leukus), Pál fia, zólyomi nemes

691
– (Leukus), Péter fia 536
– (Leukus), Péter fia, panyolai 325,

652, 687
– (Leukus), Vörös Ábrahám fia,

cseklészi 685
– (Lewkus, Leukus, Lewkeos), Tót

(dict.) Lőrinc fia, asztalnokmes-
ter, pohárnokmester, királyi lo-
vag, székelyispán és brassói
comes 194, 196, 259, 344, 348,
386, 439, 440, 581, 723, 724,
749, 785, 806-807 között

– (Leukus), fia László, vadászi 717
– (Lekus), fia Péter, Kendy-i 497
Lőrinc l. Darabos (dict.) Lőrinc
– l. Nagy Lőrinc
– l. Tót (dict.) Lőrinc
–, Bodund-i 593
–, birtokos, csöglei nemes 598
–, deák (litteratus), désaknai bíró és

procurator-a 68
–, hunyadi főesperes 149
–, István nyitrai püspök megbízottja

355
–, János várad-előhegyi prépost fr.-e

110
–, kállói jobbágy 701
–, lesznai 38, 528, 610
–, nagymihályi László famulusa és

procuratora 15
–, oroszi 684
–, tétényi 161
–, vasvári, soproni, varasdi és

nyitrai comes 748
–, mester, vitézi 148, 256, 770

–, András fia, György apja, tibai 38,
528, 595

–, Balázs fia, baráti 347, 532
–, Balázs fia, királynéi hospes 4
–, Bercek fia, bátori 345
–, Demeter fia 475
–, Domonkos comes fia 805
–, Fekete (Niger) Jakab fia, vityai

371
–, Gergely fia, hoboli 733
–, Him fia 705
–, Imre fia 290
–, mester, Imre fia, Benedek és Já-

nos apja, csornai 171, 343, 385,
388

–, István fia 462
–, István fia 673
–, István fia, Lachchynk-i 673
–, plébános, István fia, mérei 197
–, István fia, nádasdi 475
–, István fia, nyéki nemes 227
–, István fia, Teulche-i 167
–, János fia, alapi 738
–, János fia, hisfalvai 51
–, János fia, Mood-i 435
–, János fia, nádasi nemes 597
–, László fia, daróci 360, 456
–, László fia, vitézi 346, 544
–, Lőrinc fia 290
–, Márton fia 673
–, deák (litteratus), Matyus fia 586
–, Merse fia, szinyei 366, 463
–, Moys fia, csányi nemes 632
–, Olivér fia 730
–, Pál fia, tornaljai 36
–, Péter fia, atyinai 401
–, Phile fia, Lőrinc apja 290
–, mester, Simon fia, Miklós apja,

nagymartoni 157, 158, 171
–, Ug fia, Péter, Miklós és Lőkös

apja, ugi 354, 778
–, fia András 508
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–, fia András, Hrabo-i és Pomnen-i
2

–, fia Balázs 33
–, fia Balázs, récei 209
–, fia Domonkos 481
–, fia Domonkos, nádasdi 542
–, fia Fülöp 363
–, fia István 8
–, fia István, dobi 291
–, fia János, devecseri 62
–, fia János 528
–, fia János, csornai 462
–, fia Kozma, fügei 147
–, fia László 744
–, fia László, tibai 15, 353, 441
–, fia László, vajnatinai 523
–, fia Miklós 259
–, fia Miklós 344
–, fia Miklós 749
–, fia Miklós, dadai 229
–, fia Miklós, mindszenti 566
–, fia Miklós, szerecsenyi 719
–, fia Miklós, felesége: Katalin 714
–, fia Nikkul (Niclinus, Nikul, Nyk-

linus, Nykkyl, Nykkul) nagy-
martoni, 23, 167, 169, 171, 230,
238, 245, 313, 385, 388, 499,
775

–, fia Péter 481, 484
–, fia Péter 524
–, fia Péter 613
–, fia Tamás, petri 688
–, fiai: Benedek és János, csornai

157
–, fiai: János és László, Rátolt nem-

beli 521
–, fiai: Lőkös és Miklós 414, 348
–, fiai: Pál és Péter, pekri 612
Lőrinte (Leurente, Leurenthe), fia

Beke 383, 420
– (Leurente, Leurenthe), fia Tamás,

essegvári 62, 122, 286

Lövő (Leweu), ma Nyírlövő (Sza-
bolcs m.) 240

– (Lveu), ma Zalalövő (Zala m.)
587

Lubella (Liblye), ma Lubel’a, Sz.
(Liptó m.) 403

Lubló (Lyblyo, Lyblio), Stará Ľu-
bovňa, Sz. (Szepes m.) 148

Lubna, elnéptelenedett település a
mai Kondó közelében (Borsod
m.) 136, 268

Luchunch l. Losonc
Lucia, Gunczlinus özvegye, Jakab

és István anyja 620
Ludan l. Ludány
Ludány (Ludan), hn. (Bars m.) 355
Ludberugh l. Ludberg
Ludbreg (Ludberugh, Ludbregh,

Lwdbregh), település, Ho. (Kö-
rös m.) 247, 333, 494

Ludbregh l. Ludbreg
Lugas (Lugas), elpusztult település

a mai Viszák közelében (Vas
m.) 274

Lugas, fia Mothk 386
Lugdunum l. Lyon
Lugos l. Lugas
Luka l. Lukács
Lukács 526
–, budai káptalan karbeli presbitere

126
–, budai káptalan karpapja 756
–, egri karpap 252, 289
–, királyi ember, tibai Lőrinc fia

László megbízottja, korcsavai
353, 441, 528

–, Krisztina férje, soproni polgár
620

–, losonci Dénes fia Tamás megbí-
zottja, tuzséri 305, 653

–, mester, pécsi egyház régeni főes-
perese, Miklós zágrábi püspök
vicariusa 381, 628

–, sacerdos 499
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–, tuzséri 251
–, varbóki 347, 532
–, Apor fia, Dezső apja 247
–, Balázs fia, birtokos 372
–, Bathor fia 357
–, Benedek fia, tuzséri 173
–, Demeter fia, berzencei 247
–, Fülöp fia, blinjai 85
–, Gábor fia, téti 373
–, Jakab fia, Gernch-i 738
–, Jakab fia, szőlősi 247
–, László fia 247
–, Lukács fia, Vkurd-i 663
–, Máté fia, úszori 478
– (Luka), fia Ábrahám 114, 398
–, fia Bereck, Veszprém egyházme-

gyei clericus, Dénes, kalocsai
érsek familiárisa, csehi 533,
649, 650

–, fia Dénes, kurtyáni 109
–, fia István 277
– (Luka), fia István, pécsi 428
–, fia János 719
–, fia János, karcsai 655
–, fia László 35
–, fia László, gyulaházi 240
–, fia László, ómarjai 465
– (Luka), fia Miklós, baszti nemes

482
–, fiai: Benedek, László és Moch,

nádasdi 546
– (Luka), fiai: Domonkos és János,

Mood-i 435
–, fiai: Egyed, István és Miklós,

devecseri 247
–, fiai: István és Lukács, Vkurd-i

663
–, fiai: István, János és Miklós,

gyarmati 733, 773
Lukó (Lukua), ma Lukov, Sz. (Sá-

ros m.) 497
Lukua l. Lukó
Lusunch l. Losonc

Lveu l. Lövő
Lwdbregh l. Ludbreg
Lyblio l. Lubló
Lyblyo l. Lubló
Lykav l. Likava
Lyndua l. Lendva
Lyon (Lugdunum), város Fr. 779
Lypoa 673
Lypolch l. Lipóc
Lypoldus l. Lipoldus
Lyptou l. Liptó
Lyptou, fia István, palásti 347
Lyptow l. Liptó
Lyter l. Litér
Lytholdus, fiai: Lytholdus és

Henchlinus 656
–, Lytholdus fia 656
Lytynye, folyó 497
Lyutas l. Litas
Lyzkouch, hn 673

M

Machala l. Mocsolya
Machka l. Macska
Macho l. Macsó
Machou l. Macsó
Machow l. Macsó
Macra, hegy Kasa közelében (Arad

m.) 525
Macska (Machka) (dict.) Domonkos

431
Macskásvölgy (Mathkachvelegh,

Mathkachwelgh, Mathkach-
welgh, Mathkachweulgh, Math-
kasuolg, Mathkaswelgh), völgy
52, 53, 347, 532

Macsó (Macho, Machou, Machow)
bánság és vár 194, 259, 344,
346, 386, 408, 431, 439, 440,
449, 503, 645, 723, 724, 749,
793, 806
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macsói (Machow) bán 723, 724 l.
még András, Lachk fia; Do-
monkos

Magarad l. Magyarad
Magasi (Magassi), ma Kemenesma-

gasi (Vas m.) 778
Magassi l. Magasi
Magiar l. Magyar
Maglas l. Nagy
Maglód (Moglod) (Pest m.) 607,

608, 756
Magnus l. Nagy János
Magyar (Kis-, Nagy-), ma Novy

Život - Maly Mager és Zlaté
Klasy - Rastice, Sz. (Pozsony
m.) 349, 397

Magyar (dict.) Dénes 774
– (dict.) István mester, özdögei 135
– (Magiar) (dict.) Pál, mester,

gimesi várnagy, gersei László
lánya Margit asszony férje,
László és Erzsébet apja 560,
588, 638, 680, 700, 708

magyar királyi követ l. Bredescheid
János

Magyarad (Magadar, Monyarod),
ma Hévmagyarád (Santovka-
Malinovec), Sz. (Hont m.) 52,
53, 347, 532

Magyarad (Monyarod), völgy 347,
532

Magyarfalu, hn. 486
Magyarkecel (Olsoukechel, Alsó-)

ma Meseșenii de Jos, Ro.
(Kraszna m.) 96

Magyarország (H, Hungerschen, H,
Pannonia, U) 13, 14, 46, 75, 80,
270, 233, 293, 294, 295, 331,
344, 352, 376, 377, 386, 417,
442, 437, 439, 440, 575, 699,
723, 724, 779, 749

Magyarzeleste l. Szeleste
Magyerfalu, hn. 508

Magyth, oszkói Péter fia Pető özve-
gye 220

Mainard, Dénes fia 352
Maior l. Idősebb
major (maior, curia) 94
Majtény (Mohten, Mohtyn) ma

Nagymajtény, Moftinu Mare,
Ro. (Szatmár m.) 429, 430, 631,
643, 644

Mákfa (Makua, Makwa, Kis-,
Nagy-), ma Vasvár része (Vas
m.) 566, 587, 638, 680, 708

Makow, Chepanus fia, cseztregi 332
–, Fyrunche fia, királyi ember,

lenkei 136, 268
Makra, elnéptelenedett település

Nyírbátor közelében (Szatmár
m.) 781

Makua l. Mákfa
Makwa l. Mákfa
Makzemberch, hegy 342
Mala (Malah), elnéptelenedett tele-

pülés a mai Gömörhorka (Ge-
merská Hôrka) közelében, Sz.
(Gömör m.) 36, 506, 512

Mala Hothnycha, víz 294
Malach (dict.) Miklós, szentlőrinci

232
Malah l. Mala
Malahochmeza, víz 293
malamlaka 358
Málas (Malas, Malus, Kis-, Nagy-),

Malaš, Sz. (Bars m.) 450, 751
Malas l. Málas
Malcho l. Malcó
Malchou l. Malcó
Malcó (Malcho, Malchou), ma

Malcov, Sz. (Sáros m.) 479,
497, 599, 750

mallorcai kiráy l. Jakab IV.
malom 8, 9 (kétkerekű), 57, 58, 63,

99, 140, 142, 146, 152, 206,
228, 232, 239 (háromkerekű),
255, 279 (egykerekű), 297, 311,
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428, 464, 466, 528, 592, 600,
610, 679, 707, 771

malomhely 8, 152, 165, 528, 581
Malonyán (Molonyan), ma

Mlyňany, Sz. (Bars m.) 7, 11
Malthou l. Malcó
Malumfolw, hn. 510
Malumloth, hely (Nyitra m.) 751
Malus l. Málas
Malyanyk 346
Mancus l. Csonka
Manguth (dict.) János, óbudai hos-

pes 374
Mannus, János fia, Bertalan fr.-e,

Jakab apja, kályáni nemes 76,
77, 93, 149, 150, 390, 772

mansio 739, 744
Mányok (Manyuk, Kis-, Nagy-)

(Tolna m.) 646
Manyuk l. Mányok
Máramaros, kerület (districtus) 342
máramarosi comes l. András mester,

Lachk fia
Maráz (Maraz), elpusztult település

a mai Kistárkány közelében 308
Maraz l. Maráz
Marcal (Marzal), folyó 778
Marcelfalva (villa Marcellii), ma

puszta Hegyhátszentpéter kör-
nyékén (Vasvár m.) 63

Marcell l. Görbe (Curvus) Marcell
–, Miklós fia 529
–, Miklós fia, sári 44
–, fia Ferenc, zempléni 28, 29
–, fia János, turini 403
–, fia Miklós 63
–, fia Miklós 529
–, fia Miklós, sári 44
Marco Cornano, velencei követ 267
Máré (Mare) elnéptelenedett telepü-

lés és vár a mai Magyaregregy
közelében (Tolna m.) 232, 707,
709

Mare l. Máré

máréi Boldogságos Szűz-egyház
232, 707

máréi Szt. Kereszt-egyház 232, 707
máréi Szt. Margit-egyház 232, 707
Margit, altárkányi Albert fia András

lánya, altárkányi Mátyás fia
Terpe (dict.) János özvegye,
László anyja 303

–, Bynd fia Tamás lánya, Simon fia
Miklós özvegye, málasi 450,
636

–, Domonkos lánya, Jakab fia János
mester pozsonyi polgár felesé-
ge, úszori 478

–, Gergely felesége 642
–, Heinrich von Schwechat özvegye

75, 260
–, István és Ilona lánya 464
–, János kovács felesége, Péter ko-

vács özvegye, 609
–, János lánya, Gurk fia András fe-

lesége 516
–, Jardanius lánya, Zendoth-i 476
–, ládi Domonkos lánya, nyomári

Bethlem fia Simon özvegye, ve-
lezdi Simon felesége, Balázs és
Erzsébet anyja 361, 585, 670

–, Magyar (dict.) Pál felesége, And-
rás fia László lánya, Erzsébet
anyja 560, 588, 680, 700, 708

–, Miklós fia Gergely özvegye 579
–, nagymartoni Mihály mester lá-

nya, szabari Ogyoz fia János
mester özvegye 343

–, szerki Miklós lánya, Imre fia Pé-
ter felesége 676

Mária, Ulrik de Helfestain felesége
157, 171

–, magyar királyné, IV. Béla király
felesége 673

Máriafalva (villa Marie) 323
Mariamagdalena l. Máriamagdolna
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Máriamagdolna (Mariamagdalena),
ma puszta Érköbölkút (Cubul-
cut) közelében, Ro. (Bihar m.)
282

Marias, mester, István fia, márkfalvi
451

Mario Falier, velencei követ 267
Mark l. Márok
Márk, ma Markovce, Sz. (Zemplén

m.) 774
Márk l. Drugon (dict.) Márk
– l. Halmagy Márk
–, mester, esztergomi cantor 767
–, fehérvári bíró, Ferenc apja 467
–, fr., jászói konvent tanúságtevője

378
–, mester, kalocsai kanonok 319,

320
–, szavai 209
–, Benedek fia 508
–, Benedek fia, királyi ember, egresi

682
–, Cassan (dict.) János fia 18
–, Fülöp fia, blinjai 85
–, Gekmenus mester fr.-e, Lénárd

apja 254
–, István fia 34
–, István fia, berzencei 247
–, Ivánka fia, János és Tamás apja,

nagyécsi 784
–, János fia 554
–, Péter fia, okolicsnói 425
–, Pouka fia 637
–, Szőke János comes fia, tunyogi

141, 208
–, Tamás fia, blinjai 85
–, fia Domonkos 796
–, fia Domonkos, deteki 753
–, fia Fodor (dict.) János 746, 793
–, fia Fülöp 164, 165
–, fia István 34
–, fia István 383
– (Markus), fia Iván 554

– (Markus), fia János 554
–, fia János 462
–, fia János 95
–, fia János, halastói 475
–, fia János, csemernyei 528
–, fia János, décsei 379
–, fia János, Woswar-i 755
–, fia Mátyás, Mood-i 435
–, fia Miklós 18
–, fia Miklós, Chernete-i 71
–, fia Miklós, kaponyai 55
–, fia Pető, mákfai 638, 708
–, lánya: Leurente 383
márka (súlymérték) 253
márka 2, 12, 19, 22, 32, 42, 51, 57,

58, 63, 68, 72, 76, 93, 98, 149,
150, 151, 152, 165, 173, 175,
177, 179, 181, 183, 185, 187,
189, 191, 212, 212, 213, 215,
219, 220, 230, 236, 245, 254,
261, 270, 271, 283, 300, 302,
311, 327, 383, 390, 395, 408,
444, 453, 464, 468, 475, 507,
514, 519, 523, 525, 529, 532,
544, 549, 554, 583, 587, 613,
621, 622, 624, 632, 638, 657,
660, 672, 677, 684, 685, 696,
704, 713, 714-715 között, 715,
718, 732, 738, 751, 752, 772,
788, 802

–, bécsi 169, 479, 778
–, budai 6, 124, 137, 151, 255, 368,

636
–, kassai 308, 512
–, somogyi 375, 692, 693, 720, 721
–, szebeni 194
Markalph, fia Miklós 476
Márkfalva (Villa Marci), hn. 451
Maroch l. Marót
Maroch l. Marouch
Marochuchk l. Marócsuk
Marochuk l. Marócsuk
Marócsa (Moroucha) kerület 339,

363
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Marócsuk (Marochuchk, Marochuk,
Morochuk), mester, beregi co-
mes, királynéi lovászmester 4,
5, 123, 380, 400, 446, 454, 455,
456, 470, 471, 500,

Márok (Márk), ma Márokpapi (Be-
reg m.) 454, 500

marosi főesperes l. Miklós
Marót (Marouth) (Baranya m.) 408
Marót (Morouch), ma Aranyosma-

rót, Zlaté Moravce, Sz. (Bars
m.) 11

Marót (Marouch, Moroth, Morouch,
Morouth), ma Egyházasmarót
(Hontianske Moravce – Kostol-
né Moravce) és Apátmarót
(Hontianske Moravce - Opatové
Moravce), Sz. (Hont m.) 52, 53,
347, 519, 532, 621

Marót (Maroch, Marouth) Morović,
Sze. (Valkó m.) 426, 806

Marouch (Maroch), Péter fia, olaszi
282

Marouch l. Marót
Marouth l. Marót
Marsilius, fr., kerci apát 577
Martin, Iohann fia, besztercei es-

küdt 259
Martin, fia János 803
Martinech, Ochkouich fia, Felső-

Ztaynycha-i 272
Martinouch l. Martinovc
Martinovc (Martinouch), elnéptele-

nedett település a mai Verőce
közelében, Ho. (Verőce m.) 673

Márton, baranyai főesperes, pécsi
kanonok 290

–, dömösi prépost 754
–, somogyi custos 371
–, soproni polgárok mestere 228,

460
–, Boudo fia 714
–, János fia 2
–, János fia, Pargar-i 449

–, Jurk fia 549
–, Miklós fia, szemelyi 350
–, Mikó fia, hubói Péter comes lá-

nya: Katalin férje, Miklós, De-
meter, János és Pál apja 427,
433

–, Pál fia, Ouad-i 416
–, Pál fia, sásvári 373
–, Péter fia 32
–, Péter fia, királyi ember, proszeki

403
–, Péter fia, szántói 172
–, Tamás fia 544
–, fia András, osgyani 520, 782
–, fia Benedek 197, 269
–, fia Domonkos, betleni 57, 74
–, bán, fia Imre 290
–, fia István, elefánti 752
–, fia János 114
–, fia János 673
–, fia János, bujáki 531
–, fia János, szentmártoni 671
–, fia Mihály 74
–, fia Mihály, betleni 21
–, fia Miklós, Janula-i 497, 584
–, fia Pál 498
–, fia Péter 753
–, fia Péter, Bedechke-i nemes 753
–, fia Péter, szabói 527
–, fia Pető, osgyáni 520, 678, 694,

782
–, fiai: Dénes, János és Lőrinc 673
Martunus, fia Tamás, komári nemes

426
marturina 294, 352
marturinaszedő l. Gergely
Marzal l. Marcal
Máté l. Cseh (dict.) Máté
–, Albert fia, lesznai Lőrinc megbí-

zottja, leszteméri 57, 528
–, András comes fia, illyédi 364
–, András fia, lubellai 403
–, Egyed fia, koltai 419, 555
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–, Gergely fia, gici 719
–, Imre fia 758
–, Imre fia, Katlin férje, delnei 603,

602
–, János fia 378
–, János fia, bőnyi nemes 738
–, János mester fia, Sebe asszony

férje, osztopáni 682
–, Miklós fia, Churcha-i 291-292

között
–, Paznan fia, Erzsébet, Ilona és

Genych apja, alberti 246, 367
–, Péter fia 122
–, Péter fia, becsei 62, 286
–, Péter fia, szelnicefői 403
–, Péter fia, trencsényi 414, 495,

554
–, Vitius fia 526
–, fia Bertalan 600
–, fia Chertul, besenyői 480
–, fia Domonkos 777
–, fia László 50
– (Mathes[!]), fia László 308
–, fia László, kistárkányi 589
–, fia Lukács, úszori 478
–, fia Mihály 680
–, fia Mike, raveni 601, 736
– (Mathey), Wlcheta fia, blinjai 85
–, fiai: János és Miklós, kirai nemes

482
–, fiai: Tamás és Pouch, roskoványi

51
Mathyassapethwrfelde (Mathyasya-

peteurfelde), Kural része (Bars
m.) 802

Mathyasyapeteurfelde l.
Mathyassapethwrfelde

Mátyás, csanádi custos 399
–, egri káptalan karpapja 36, 611
–, győri lector 28
–, sacerdos, relátor 760
–, fr. a Szentlélek monostor apátja

290

–, Dragouin fia 164, 165
–, Márk fia, Mood-i 435
–, Miklós fia, alberti 246
–, Miklós fia, szántói 172, 174
–, Miklós fia 367
–, Saar (dict.) Miklós fia, speciális

királyi kiküldött 671
–, Szőrös (Zeurus) fia 99, 128, 476,

550
–, Tonk fia 503
–, fia Apród (dict.) Miklós 544
–, fia Miklós, pomati 621
–, fia Miklós, tárkányi 405
–, fiai: Terpe (dict.) János, Miklós

és Péter, altárkányi 303, 404
Matyus, fia Lőrinc deák 586
Maynoldus, fia János 617
Mazóvia 377, 727
Mechenche, folyó 8
Medies l. Meggyes
Medvefalu (Villa Ursi), hn. 549
Medvevár (Medwe, Medwed), ma

Medvedgrad, Ho. (Zágráb m.)
226, 387, 340

medvevári várnagy l. Tamás mester,
László fia

Medwe l. Medvevár
Medwed l. Medvevár
megbízólevél 11, 12, 18, 23, 24, 34,

37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
50, 51, 58, 61, 74, 76, 77, 82,
98, 99, 149, 170, 132, 141, 151,
152, 161, 163, 169, 171, 173,
215, 208, 212, 244, 251, 270,
291, 297, 302, 304, 305, 306,
307, 308, 310, 312, 313, 314,
315, 317, 326, 329, 343, 346,
347, 355, 359, 361, 365, 407,
408, 434, 437, 444, 464, 490,
499, 526, 528, 529, 531, 532,
536, 544, 554, 555, 581, 590,
632, 647, 648, 652, 653, 654,
655, 657, 661, 663, 664, 665,
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669, 670, 671, 672, 673, 682,
683, 684, 687, 697, 705, 715,
731, 732, 738, 744, 745, 746,
752, 753, 772, 774, 777, 784

megbízott (procurator) 20, 24, 99,
361, 437, 648, 651, 653, 654,
655, 657, 661, 662, 663, 665,
715, 719, 731, 745, 746

Megepatak, folyó (Hont m.) 615,
616

Megere l. Megyere
Megerey l. Megye
Megye (Megerey), ma Nógrádme-

gyer (Nógrád m.) 373
megye l. Abaújvár, Baranya, Bars,

Békés, Belső-Szolnok, Bereg,
Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó,
Doboka, Dubica, Esztergom,
Fejér, Gerzence, Gömör, Győr,
Heves, Hont, Kolozs, Komá-
rom, Körös, Krassó, Kraszna,
Külső-Hunyad, Külső-Szolnok,
Liptó, Moson, Nógrád, Nyitra,
Orbász, Pest, Pilis, Pozsega,
Pozsony, Sáros, Somogy, Sop-
ron, Szabolcs, Szatmár, Szepes,
Szolnok, Temes, Tolna, Torda,
Torna, Trencsén, Turóc, Turóc,
Ugocsa, Újvár, Ung, Valkó,
Varasd, Vas, Vasvár, Verőce,
Veszprém, Zágráb, Zala, Zemp-
lén, Zólyom

megyei ember 25, 86, 197, 269,
352, 470, 471, 484, 613, 630,
631, 678, 688, 689, 692, 694,
713, 715 (speciális)

Megyere (Megere), a mai Csatalja
területén feküdt (Bodrog m.)
408

Meggyes (Medies), elpusztult tele-
pülés a mai Devecser közelében
(Veszprém m.) 242

méh (méhkas, méhviasz) 293, 606

Méhi (Mehy), ma Včelínce, Sz.
(Gömör m.) 583

Mehy l. Méhi
Melléte (Mellette), ma Meliata, Sz.

(Gömör m.) 604
Mellette l. Melléte
méltóságsor 194, 196, 259, 344,

386, 399, 400, 723, 724, 749
Menartuagasa l. Lénártvágás
Mendzenth l. Mindszent
Méra, ma Mira, Ro. (Kolozs m.)

379, 597
Mére (Merey), ma Kaposmérő

(Somogy m.) 197
Merey l. Mére
Merey l. Mérő
Mérő (Merey), ma Kaposmérő

(Somogy m.) 269
mérő 228
Merse, Anna férje, Lőrinc és Bene-

dek apja, szinyei 129, 130, 366,
463

–, zempléni alispán 528
Meynardus, Hegyi-i 476
mezei föld 205, 253, 254, 555, 778
mezei víz 498
Mezeuhaz l. Mezőház
Mezőház (Mezeuhaz) (Turóc m.) 90
Micheletfalva (Micheleth), hn. (Sá-

ros m.) 549
Micloswagaza l. Miklósvágása
Micske (Mykse), ma Mişca, Ro.

(Bihar m.) 735
Mihály l. Dobus (dict.) Mihály
– l. Farkas (dict.) Mihály
– l. Kántor (Cantor) (dict.) Mihály
– l. Lengyel (dict.) Mihály
– l. Nagy (Magnus) Mihály
– l. Pasar (dict.) Mihály
– l. Veres (dict.) Mihály
– l. Vörös Mihály
–, bákai, királyi ember 50, 240, 360
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–, mester, budai kanonok 52, 115,
257, 367, 374, 547, 590, 609,
700, 756, 757

–, Chuzaak-i 297
–, csanádi cantor 399
–, csanádi prépost 399
–, mester, dobokai főesperes, And-

rás erdélyi püspök nuntiusa 149,
379, 577

–, sacerdos, egri káptalan tanúság-
tevője, a Szt. Imre-oltár mestere
342

–, mester, főesperes 744
–, jolsvai plébános 204
–, kenderesi 565
–, Marócsuk mester officiálisa, be-

regi várjobbágy 500
–, maróti 806
–, Mihály váci püspök jobbágya 279
–, Mykeche-i 57
–, pap 58
–, pécsi Szt. Kereszt-oltár mestere,

pécsi karpap 769
–, mester, pozsonyi főesperes 777
–, somogyi, Tamás fia János megbí-

zottja 315
–, Tamás erdélyi vajda notarius-a,

némai birtokos 68
–, mester, Töttös mester officiálisa,

Chep-i 320
–, váci püspök 194, 196, 259, 279,

344, 386, 434, 439, 440, 723,
724, 749

–, vasvári custos 332, 489, 671,
792, 778

–, Zachy-i nemes 225
–, mester, zágrábi kanonok, a zág-

rábi káptalan kiküldöttje 372,
673

–, [...] fia 309
–, András comes fia, illyédi 364
–, András fia 37
–, András fia, nagymihályi 57

–, András fia, nyéki nemes 227
–, Antal fia 597
–, dobai Beech fia, János apja, vá-

sárhelyi 242
–, Beke fia 531
–, Belyd [?] fia 665
–, Darabos (dict.) János fia,

Dresk[...]-i 395, 481
–, Demeter fia 209
–, mester, Dezső fia, elefánti 752
–, Dezső fia, mérei 197
–, Domonkos fia, úszori 218
–, Egyes fia, keceli 96
–, Ellős fia, keceli 96
–, Fekete (Niger) Jakab fia, vityai

371
–, Feyr (dict.) János fia 753
–, Fodor (dict.) János fia, Oltenew-i

438
–, Gál fia, Abayuduch-i 544
–, Gereven fia, Péter apja, gagyi

361
–, Gergely fia, birtokos 436
–, György fia, szaniszlói 610-611

között
–, Gyrou fia, fehérvári polgár 554
–, Hennyng fia 485
–, Herman fia 770
–, Hermann fia, zsigrai 10
–, Hernaldus fia 120
–, Imre fia 324
–, Isaak fia 60
–, István fia 120
–, István fia, Mood-i 435
–, István fia, szelnicefői 403
–, Jakab fia, ábrahámi 522
–, Jakab fia, Esztergom egyházme-

gyei clericus, barsi 180, 179
–, János fia 604
–, János fia 804
–, mester, János fia, berzevicei 759
–, Jekul fia 124
–, Kemny fia, bőnyi nemes 738
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–, László fia 325
–, László fia 652
–, László fia, gici nemes 719
–, László fia, kállói 314
–, László fia, Mihály és Ubul apja,

nagysemjéni 643, 668
–, László fia, Mood-i 435
–, László fia, szécsi 45, 308
–, Márton fia, Anna férje, betleni

21, 74
–, Máté fia, mákfai Pető fia János

megbízottja 680
–, Mihály fia, Görbe Marcell apja

63
–, Mihály fia, nagysemjéni 668
–, Miklós fia 44
–, Miklós fia, damonyai 415
–, Miklós fia, királyi ember, ma-

gyari 397
–, Miklós fia, koloni 321
–, Miklós fia, leszteméri 57
–, Miklós fia, Kezew-i nemes 34
–, Mortunus fia, németi 794, 806
–, Moym fia, Mihály apja 63
–, Pál fia 290
–, Pál fia, ábrahámi 522
–, Pál fia, árokközi Miklós fia János

mester megbízottja 529
–, Pál fia, pannonhalmi apát, mind-

szenti 738
–, Péter fia, komári nemes 426
–, Petouch fia, kurali nemes 526
–, Petőc fia 20
–, Salamon fia 485
–, Simon bán fia, János, Péter és

Simon apja 87
–, Tamás fia 353, 441
–, Tamás fia, keresztúri villicus 9
–, Tamás fia, nagymartoni Nyklinus

procuratora 230, 245
–, Tamás fia, Tamás és Pál apja,

Venus asszony férje, lóci 582
–, Tiba fia, királyi ember 684, 769

–, Tiba fia, lánci 116
–, fia Dezső, mérei 197, 269
–, fia György 673
–, fia István, Cet-i 192-193 között
–, fia Jakab, izsépi 378
–, fia Jakab, szentkirályi 368
–, fia János, Kemniche-i 514
–, fia János, lövői 240
–, fia László 325
–, fia László 652
–, fia Miklós 518
–, fia Miklós 543
–, fia Miklós, örsi 24, 127, 236,

452, 535
–, fia Péter 8
–, fia Péter 19
–, fia Péter 743
–, fia Péter, Hygey-i 197
–, fia Péter, korotnoki 750
–, fia Péter, Mood-i 435
–, fia Simon 151
–, fia Tamás, bojti 172, 174
–, fiai: András és István, réti 476,

550, 641
–, fiai: Bazarad, Bereck és László

356, 359
–, fiai: Domonkos és Miklós, örsi

776
–, fiai: István, Miklós és Pál, maró-

csai 339
–, fiai: Lőkös és Pál, kereskényi,

simoni 42, 98, 450, 636
–, fiai: Pál és Pouka 632
–, lánya Ágnes, zsámbokréti 582
–, mester, lánya Margit, nagymarto-

ni 343
Mihályfalva (Myhalfolua, Saar), ma

Hegyhátszentpéter (Vasvár m.)
63

Mikcs (Mykch), királyi ember, bál-
ványi 618

– (Mykch), zelnavásárhelyi jobbágy
363
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– (Mykch), Móric fia 358
– (Mykch, Mykch, Mychk), bán,

fiai: Ákos, István, Loránd és
Miklós 339, 358, 363, 411, 444,
496, 497, 516, 543, 567, 580

Mike (Myke), Máté fia, Miklós és
Gergely apja 736

–, Máté fia, raveni 601
– (Myke), Miklós fia 710
– (Myke), Miklós fia 87
– (Myke), Miklós fia, erdélyi kápta-

lan karpapja 140
– (Myke), fia Gergely, rátki 241
– (Myke), fia István deák, pribóci

357
– (Myke), fia István, septelyi 172
– (Myke), fia János 702
– (Myke), fia Miklós Choob-i 472
–, fiai: György és Simon 672
– (Myke), fiai: Jakab és Pál, örsi

690, 716
Mikech, János fia, Felső-

Ztaynycha-i 272
Miklós l. Adam (dict.) Miklós
– l. Ajakas (dict.) Miklós
– l. Apród (dict.) Miklós
– l. Balog (dict.) Miklós
– l. Bebek Miklós
– l. Berzete (dict.) Miklós
– l. Cympo (dict.) Miklós
– l. Cseh (dict.) Miklós
– l. Fiwoos (dict.) Miklós
– l. Kántor (Cantor) (dict.) Miklós
– l. Keseu (dict.) Miklós
– l. Kont Miklós
– l. Kordus (dict.) Miklós 397
– l. Kövér (dict.) Miklós
– l. Kun (dict.) Miklós
– l. Kyseud (dict.) Miklós
– l. Liptói (dict.) Miklós
– l. Malach (dict.) Miklós
– l. Nagy (Magnus) Miklós
– l. Pernar (dict.) Miklós

– l. Ravasz (dict.) Miklós
– l. Saar (dict.) Miklós
– l. Somogyi (dict.) Miklós
– l. Sós (dict.) Miklós
– l. Stengel (dict.) Miklós
– l. Szarka (Zarka) (dict.) Miklós
– l. Szőke (dict.) Miklós
– l. Tót Miklós
– l. Treutel (dict.) Miklós
– l. Vas (dict.) Miklós
– l. Vecse (dict.) Miklós
– l. Zaar (dict.) László
–, alvajdai notarius 491
–, bácsi káptalan főesperese 645
–, mester, bálványosi várnagy 510
–, Bars megyei kiküldött, sárközi

629
–, mester, borsodi alispán, recski

518
–, sacerdos, budai káptalan kikül-

döttje, a Szt. Miklós hitvalló-
oltár rector-a 347, 532

–, csanádi lector 399
–, dubicai comes terrestris 164, 165,

272
–, egri káptalan embere 497
–, egri püspök 33, 194, 196, 152,

259, 203, 329, 342, 344, 361,
386, 404, 405, 432, 437, 439,
440, 453, 464, 501, 516, 635,
647, 648, 723, 724, 749, 771,
796

–, egri Szt. Anna (Mária anyja)-
oltár mestere 250, 251, 500

–, pap, az egri Szt. Márton hitvalló-
oltár mestere 670

–, pap, az egri káptalan tanúságte-
vője 796

–, esztergomi egyház prebendarius
presbiterje 618

–, esztergomi érsek és Esztergom
megye comese 160, 194, 196,
204, 221, 237, 259, 302, 342,
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344, 386, 404, 405, 432, 439,
440, 501, 635, 723, 724, 749,
751, 796

–, mester, esztergomi és csanádi
kanonok, Tamás csanádi püs-
pök helynöke 291-292 között

–, erdélyi decan, kolozsi főesperes
772

–, mester, fehérvári kanonok 690
–, fehérvári Szt. Péter apostol-egy-

ház plébánosa és királyi káplán
554

–, mester, főesperes 744
–, gömöri curialis comes 714-715

között
–, mester, gömöri nemes 147
–, győri kanonok, Szt. Adalbert

győri prépost, pozsonyi 322
–, mester, győri kanonok, várkonyi

János fiainak megbízottja 655
–, győri káptalan kiküldöttje, deve-

cseri 738
–, győri prépost 248
–, hégeni 485
–, János deák fr.-e 408
–, fr. jászói prépost 105, 128, 268,

441, 506, 512, 586, 632, 639,
717, 741

–, kadai 114
–, Kántor (dict.) Bereck és Loránd

jobbágya, bátori 430
–, kartali 607, 608
–, sacerdos, kassai egyház rector-a

33
–, Kelemen fr.-e 583
–, királyi ember, Kupy-i 693, 720
–, kolozsi főesperes, erdélyi dékán

389, 597
–, kői cantor 280
–, kőszegi polgár 538, 539
–, fr., a leleszi konvent tagja 444
–, liptói alispán, a liptói comes he-

lyettese 562

–, Maior Gergely fr.-e, Kemnyechi-i
135

–, a marosi főesperes 399
–, mellétei 604
–, Miklós dobokai főesperes káplán-

ja 577
–, mester, Miklós egri püspök asz-

talnoka 516
–, mocsolyai 497, 683, 789
– nádor (H), a kunok bírája, János

apja 7, 18, 21, 22, 34, 35, 37,
38, 50, 58, 63, 72, 74, 82, 89,
126, 132, 137, 145, 151, 158,
173, 194, 196, 198, 212, 213,
219, 240, 246, 250, 251, 252,
255, 259, 325, 408, 439, 440,
462, 528, 554, 567, 604, 651,
652, 653, 654, 655, 669, 682,
684, 687, 692, 693, 701, 720,
721, 722, 723, 724, 732, 748,
749, 750, 751, 777

–, nádor, garai 799
–, mester, nádori ítélőmester 58, 63,

346, 599, 750
–, nyitrai kanonok és cantor, Len-

cha-i 30
–, a nyitrai káptalan karbeli presbi-

tere 111
–, mester, Omodeus fr., győri kano-

nok 227, 297
–, pankotai főesperes 501, 635
–, pécsi püspök 102, 194, 196, 259,

344, 386, 439, 440, 723, 724,
749

–, Polyan-i 309
–, mester, scolasticus, a pozsegai

káptalan tanúságtevője 679
–, mester, pozsonyi alispán, toldi

95, 435
–, pozsonyi comes 408
– deák (litteratus), relátor 366
–, mester, somogyi főesperes 739
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–, fr., a somogyi konvent kiküldöttje
720

–, somogyi plébános, speciális kirá-
lyi ember 347, 532

–, soproni alispán 423
–, szabolcsi főesp. 342, 432, 404,

405, 437, 501, 635, 796
–, Szt. Irenus vértanú-egyház kápta-

lan-jának karbeli presbitere 503,
790

–, fr., a szepesi káptalan tagja 486
–, mester, szepesi prépost 99, 128,

138, 261, 741
–, szörényi bán, szécsi 86, 194, 196,

259, 262, 344, 386, 439, 440,
723, 724, 749

–, tarcai főesperes 342, 432, 437,
404, 405, 796

–, váci főesperes 691
–, váci lector 691
–, Zachy-i nemes 225
–, fr., zalai Szt. Adorján vértanú-

egyház apátja 200
–, deák (litteratus), a zalai Szt. A-

dorján-monostor konventjének
familiárisa, hosszúfalui 462

–, zágrábi püspök és a királyi aula
alkancellárja 123, 194, 196,
220, 259, 344, 381, 386, 439,
440, 467, 624, 628, 638, 723,
724, 740, 749

–, mester, zalai alispán 566, 587
–, [...] fia 310
–, [...] fia, ábrahámi 522
–, Ajakas (dict.) Miklós fia, ivánci

és leánysokai 274
–, Ambrus fia, kisfalvai 759
–, Anda fia 770
–, András fia 90
–, András fia, altárkányi 303
–, András fia, alvajdai ember 743
–, András fia, Boytum-i 86

–, András fia, Ratetchy nemzetség
tagja 410

–, András fia, rendesi 274, 522
–, András fia, tokaji hospes 502
–, András fia, töki 710
–, Angel (dict.) János fia 466
–, Anthalyus fia, Mood-i 435
–, Apa fia, bojti Mihály fia Tamás

apósa 172, 174
–, Balázs fia, berekszói 594
–, Balázs fia, királyi ember, berek-

szói 640
–, Bangus fia 520, 782
–, Batyz fia, Jakab és János apja 34
–, Bebek (Bubek) (dic.) Domonkos

fia 34, 277
–, Belos fia, Jakab apja, gorbonoki

515, 498
–, Benedek fia, tuzséri 250, 251,

306
–, mester, Bereck fia, bátori 66, 81,

345
–, Boda fia, palugyai 107, 403, 425
–, Bodun fia, speciális nádori ember

252, 647
–, mester, Bogos fia, osgyáni nemes

520, 678, 694, 782
–, Bohk fia 796
–, Buken fia, gyarmati 733, 773
–, Chack fia, nagyécsi hospes 784
–, Chata fia, András apja, besenyő,

szentmártoni 391
–, Cordus (dict.) István 586, 717
–, Cyppo (dict.) Domonkos fia 552
–, Damyan fia, csetneki Kun Miklós

procuratora 309
–, Demeter fia, csetéri 444
–, Dénes fia 307
– mester, Dénes fia 464
–, Dénes fia, ivánkateleki 373
–, Dénes fia, várdai László fia János

famulusa és megbízottja 305,
306, 326, 653, 654, 669
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–, mester, Ders fia, Ders és György
apja 554, 684, 768, 769

–, Dezső fia 673
– mester, Dezső fia, fedémesi

nemes 477
–, Dezső fia, lapispataki 647
–, Dezső fia, mérei 197
–, Domonkos fia 41
–, Domonkos fia 662
–, Domonkos fia 753
–, Domonkos fia 792
–, Domonkos fia, András apja 78
–, Domonkos fia, nádfői 584
–, Domonkos fia, nagysemjéni Ist-

ván fia István megbízottja és fa-
mulusa 661, 652

–, Domonkos fia, relátor 552
–, Domonkos fia, szentlászlói 527
–, Domonkos fia, szopori 379
–, mester, Domonkos, vezsenyi 215
–, mester, Domonkos fia, vitányi

várnagy, túri officiális és udvari
lovag 258

– mester, Donch fia, sárosi ispán 12
–, Donk fia, kandéi, majd fedémesi

hospes 257
–, Egyed fia, csikvándi 738
–, Egyed fia, kálnói 109
–, Egyed fia, Mood-i 435
–, mester, Ellős fia, János apja,

árökközi 44, 63, 529
–, Fábián fia, kálnói 109
–, Fekete (Niger) Jakab fia, vityai

371
–, Gaab fia, kápolnai 604
–, Gál fia 804
–, Gál fia, gömöri szolgabíró,

tornaljai 146, 147
–, Gereven fia, János és Miklós ap-

ja, gagyi 648
– mester, Gergely fia 554
–, Gergely fia 579
–, Gergely fia 642

–, Gergely fia, Gyula és Jakab apja,
kávási 792

–, Gergely fia, reszneki 580
–, Gergely volt bán fia, putrakovci

755
–, Gergely és Nesthe asszony fia

482
–, Gowth (nomine) István fia 323
–, Grubsa fia, zágrábi 207
–, György fia 705
–, György fia, Pozsony megye ki-

küldöttje 435
–, György és Constantia asszony

fia, balajti 711
–, Gyula fia, kállói és orosi Simon

fia Péter famulusa 173, 688,
701, 722

–, Gyula fia, kistapolcsányi 11, 137
–, Gyula fia, salamoni 56
–, Gyürke fia, magasi nemes 778
–, Hank fia 451
–, Hank fia 783
–, Hank fia, Gegew-i 476
–, Hank fia, lőcsei 476
–, mester, Hedricus fia, hédervári

655, 738
–, Herruh fia, Bala-i 739
–, Ilona asszony fia 730
–, Imre fia 290
–, Imre fia, keszteleni nemes 581
–, Imre fia, réti 476
–, Imre fia, vidi 56
–, Iob fia, csetéri 444
–, István fia 2
–, István fia 34
–, István fia 127
–, István bán fia 247
–, István fia 600
–, mester, deák (litteratus), István

fia, csarnavodai 360, 470, 471
–, István fia, csatári 718
–, István fia, hédervári 655
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–, mester, István fia, maróti 426,
806

–, István fia, pécsi 428
–, István fia, Peth-i 283
–, István fia, szlavón-horvát bán,

lendvai 58, 127, 273, 311, 332,
333, 339, 356, 359, 363, 372,
402, 411, 436, 466, 524, 536,
601, 612, 656, 658, 673, 674,
675, 704, 736

–, István fia, toplicai nemes 8
–, Iván fia 24
–, Iván fia, királyi ember, Saar-i 739
–, Iwahun fia 600
–, Iwahun fia 679
–, Jakab fia 18
–, Jakab fia, János és Máté apja,

Churcha-i 291-292 között
–, Jakab fia, Keures-i nemes 502
–, Jakab fia, lónyai 45
–, Jakab fia, Péter fia János officiá-

lisa 524, 612
–, mester, János nádor fia, ungi

comes 235, 315
–, János fia 328
–, János fia 617
–, János deák fia 804
–, János fia, atyinai 401
–, János fia, csemernyei 528
–, János fia, divéki 746
–, János fia, hosszúbácsi 593, 594,

604, 640, 790
–, János fia, királynéi udvari ifjú

446
–, János fia, kolcsói 419
–, János fia, nádasi nemes 597
–, János fia, szántói 347, 532
–, János fia, ugi 354
–, János fia, várdai 132, 500
–, Joachim fia, garicsi 704
–, Job fia 37
–, Jurk fia 549
–, Kelemen fia, práznóci 621

–, Kemen comes fia 602, 603
–, Kemen fia 734
–, Kun (dict.) Miklós fia, csetneki

243, 277
–, mester, László fia 204
–, László fia 270
–, mester, László fia, borsodi alis-

pán, recski 483
–, László fia, gici nemes 719
–, mester, László fia, szarvadi 193
–, Lőrinc és Katalin fia 714
–, Lőrinc fia, királyi ember, dadai

229
–, Lőrinc fia, megyei ember, mind-

szenti 566
–, Lőrinc fia, nagymartoni 157, 158
–, Lőrinc fia, szerecsenyi 719
–, Lőrinc fia, ugi 778
–, Lukács fia 733
–, Lukács fia, devecseri 247
–, Lukács fia, gyarmati 773
–, Lukács fia, Gergely apja, Lilium

asszony férje, kirai 482
–, Magy (Magnus) Aba fia, Miklós

apja 414
–, Marcell fia 63
–, Marcell fia, Péter és Marcell apja,

sári 44, 529
–, Márk fia, Chernete-i 71
–, Márk fia, famulus 18
–, Márk fia, kaponyai 55
–, Markalph fia 476
–, Márton fia, királyi ember, Janu-

la-i 497, 584
–, Máté fia, kirai nemes 482
–, Mátyás fia, altárkányi 303
–, Mátyás fia, pomati 621
–, Mátyás fia, tárkányi 405
–, Mihály fia 518
–, Mihály fia 543
–, Mihály fia, királyi ember, örsi 24,

127, 236, 339, 452, 535, 776
– mester, Mikcs bán fia 444
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–, Mike fia 736
–, Mike fia, Choob-i 472
–, Miklós fia 214
–, Miklós fia 414
–, Miklós fia 440
–, Miklós fia 520
–, Miklós fia, ágostonos remete, pá-

rizsi lector, magyarországi 699
–, Miklós fia, butkai 718
–, Miklós fia, dályai 686
–, Miklós fia, gagyi 648
–, Miklós fia, gerendi 379, 485
–, mester, Miklós fia, hédervári 655,

738
–, comes, Miklós fia, fiai: István,

Miklós, Pál és Vincent, perényi
195, 256, 346, 702, 770

–, Miklós fia, mindszenti 480
–, Miklós és Ilona asszony fia, Pé-

ter, László, István és Miklós ap-
ja, szkárosi 146, 506, 512

–, Miklós fia, szentdomonkosi 796
–, Mikó fia Márton és hubói Péter

comes lánya: Katalin fia 427
–, Miko fia, Péter, Tamás, István

fia, oszlányi 554
–, comes, Móric fia, barsi szolgabí-

ró, győrödi 392, 393, 394, 629
–, Móric fia, királyi ember 7
–, Móric fia, királyi ember, győrödi

125, 369, 370
–, Mothk fia, udvari lovag 386
–, mester, Myhalch fia 436
–, Mykhael fia, gorbonoki nemes

515
–, Nagy Aba fia, Miklós apja 440
–, Namzlou fia 71, 111
–, Og fia, Adam (dict.) Miklós, Do-

monkos  és Márton apja, szeme-
lyi 350

–, Pál mester fia 612
–, Pál fia 705
–, Pál fia 758

–, mester, Pál fia, bálványosi vár-
nagy 491

–, Pál fia, Beyd-i 452
–, Pál fia, géci 373
–, Pál fia, Ilsauicha-i 496, 497
–, Pál fia, ludányi 355
–, Pál fia, Mood-i 435
–, Pál fia, parlagi 774
–, Pál fia, Pukur-i 524
–, Pál volt bán fia, ugali 712
–, Palyan fia 170
–, Pasar (dict.) Mihály fia, Komá-

rom megyei nemes 271
–, Paznan fia 172, 174
–, Pertoldus fia, Istey-i 94
–, Péter fia 36
–, Péter fia, gömöri alispán, deren-

csényi 583
–, Péter fia, győri egyházmegyei

clericus, győri 189, 190
–, Péter fia, István apja 672
–, Péter fia, kékkői 563
–, Péter fia, koltai 419
– mester, Péter egykori bán fia 732
–, mester, Péter fia, Kopplyan nem-

zetségbeli 60
–, mester, Péter fia, ludbregi 247,

333, 494
–, Péter fia, Rozkeny-i 438
–, Péter fia, sári 409
–, Péter fia, siklósi 684
–, Péter fia, sóvári 123
–, Péter fia, speciális királyi ember,

fülpösi 346
–, Péter fia, szörényi bán, szécsi

599, 750
–, Péter fia, Vkurdi-i Lukács fia Ist-

ván megbízottja 663
–, Pethe fia, nyéki nemes 227
–, Petow fia 32
–, Pető fia, kolontári 62
–, Pető fia, oszkói 220
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–, Petrusium fia, zágráb egyházme-
gyei clericus, csázmai 191, 192

–, Polyan fia, Eleswa-i civis 731
–, mester, Pósa fia, szeri 726, 734
–, Pows fia, Nagy Domonkos, kelle-

mesi 648
–, Rodon fia 151
–, Salamon fia, laki 408
–, Salamon fia, ötvösi 56
–, Sándor fia 152
–, Sándur fia 478
–, Sándor fia, Jakab apja 194
–, Sándor fia, reszegei 502
–, Sandur fia, csöllei 218
–, Sebestyén fia, Sebestyén, Sala-

mon, László és István apja 408
–, Sebus fia 297
–, Severed fia, Péter apja, káldi 63
–, mester, Simon bán fia 87, 140,

156
–, Simon fia 167, 168, 238, 313
–, Simon fia 450
–, Simon fia, korongi 23, 775
–, Simon fia, fehérvári kanonok,

szécsi 384
–, Simon fia, Tamás lánya: Margit

férje 636
–, Simon fia, ternyei 531
–, Sós (dict.) Péter fia, sóvári 715,

725
–, Tamás fia 464
–, Tamás fia 657
–, Tamás fia, essegvári 62, 122, 286
–, mester, Tamás fia, jánki 270, 734
–, Tamás fia, királyi ember, raszla-

vicai 531, 584, 702
–, Tamás fia, Olymanch-i 753
–, Tamás fia, paszabi 781
–, Tamás fia, Stroloityche-i 57
–, Thylo fia, Padalyan-i 476
–, Töttös fia 663
–, Tyzow fia, Ratetchy nemzetség

tagja 410

–, Ugrin fia, János apja 466
–, Wegul fia 656
–, Wyllyam fia 128
–, Zaar (dict.) László fia 593, 594,

614, 640
–, Zench fia, Miklós apja 214
–, Zozabo (dict.) Jakab fia, mérei

197
–, Zekul (dict.) István fia, tokaji

hospes 502
– bán, fia András 123
–, fia Andárs 50
–, fia András 776
–, fia András, hanvai 146, 147
–, fia András, németi 528
–, fia Demeter 226
–, nádor, fia Domonkos 591
–, fia Fülöp 161
–, fia Gál 374
–, fia Gergely 579
–, fia György 763
–, fia György 764
–, fia György 784
–, fia György, reszneki 543
–, fia István 600
–, fia István, 518
–, fia István, óvári 40
–, fia Jakab 397
–, fia Jakab 551
–, fia Jakab, Chenege-i 215
–, fia Jakab, hubói 433
–, fia Jakab, szászi 349, 397
–, fia János 312
–, fia János 403
–, fia János 486
–, fia János 531
–, fia János 678
–, fia János, csatári 690
–, fia János, csebi 592
–, fia János, gerzencei 359
–, fia János, gömöri 18
–, fia János, koltai 419
–, fia János, némai 738
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–, fia János, petri 298
–, fia János, putnoki 103
–, fia János, zsákai 805
–, fia József 451
–, fia Konrád 291
–, fia László, fügedi 379
–, fia László, kámoni 283
– mester, fia László, pinnyei 228
–, fia László, Nena-i 74
–, fia Mátyás 367
–, fia Mátyás, alberti 246
–, fia Mátyás, szántói 172, 174
–, fia Mihály 44
–, fia Mihály 34
–, fia Mihály, leszteméri 57
–, fia Mihály, magyari 397
–, fia Mike 87, 140
–, fia Mike 710
–, fia Miklós 520
–, fia Miklós 699
–, fia Miklós, gerendi 379, 485
–, fia Miklós, hédervári 655, 738
–, fia Miklós, Ilona férje, szkárosi

146
–, fia Miklós, szkárosi 506, 512
–, fia Mykahel, Franchka-i 498
–, fia Nagy Domonkos, kellemesi

361, 670
–, fia Pál 673
–, fia Pál 681
–, fia Perlop, borbolyai 676
–, fia Péter, atyinai 401
–, fia Péter, felcsúti nemes 467
–, fia Péter, Guma-i 503
–, fia Péter, karcsai 507, 800
–, fia Péter, oroszi 684
–, fia Péter, szentmártoni 223
–, fia Pető, petri 240
–, fia Poháros (dict.) Péter 552
–, fia Tamás, besenyői 319, 320
–, fia Tamás, Chan-i 25
–, fia Tamás, Teulche-i 167

–, fiai: András, János és Péter, so-
mogyi 298

–, fiai: Bereck, János és Loránd,
631

–, fiai: Bernald és Pál, Padalyan-i
476

–, fiai: Egyed és László, márki 774
–, fiai: Gervasius, István és Mihály,

koloni 321
–, fiai: Gyuke és Miklós, mindszenti

480
–, fiai: Henning, László, Miklós és

Sándor, dályai 686
–, fiai: Illés és János, illésvatai 787
–, fiai: István és László 290
–, fiai: János és Mykou 602, 603
–, fiai: Kántor (dict.) Loránd, Be-

reck és János 631
–, fiai: Mihály és Pál, damonyai 415
–, fiai: Miklós és Pál, butkai 718
–, fiai: Miklós és Péter, szentdo-

monkosi 796
–, lányai: Ilona, Margit, Katalin,

Klára, szerki 676
Miklósfalva (Villa Nicolai) 577
miklósfalvi Szt. Miklós-egyház 577
Miklóstelke (villa Nicolai), ma

Cloasterf, Ro. (Szászföld) 577
Miklósvágás (Micloswagaza), ma

Miklušovce, Sz. (Sáros m.) 702
Miklous Aga, halastó 237
Mikó (Myko), Gogan fia, gyepűi

447
– (Myko), Hym fia 751
– (Myko), fia János 131
– (Mykov), fia Lőkös, védi 282
– (Mykow), Miklós fia 603
– (Mykou), fia Márton 427, 433
– (Myko), fiai: Budo és Miklós,

oszlányi 554
– (Mykou), fiai: István és Pál, nec-

páli 54
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Mikola (Mykola), ma Garammikola
(Mikula), Zselíz (Želiezovce)
része, Sz. (Bars m.) 697

Mikola (Mykola), fia Tamás 462
Milchiv l. Milkó
Milchov l. milkói egyházmegye
miles l. udvari lovag
Milik (Mylek, Mylik) elnéptelene-

dett település a mai Vasszé-
cseny közelében (Vas m.) 419,
555

Milkó (Milchiv, Milchov, ma Mil-
covul, Ro.) település 88, 234

milkói (Milchov, ma Milcovul, Ro.)
egyházmegye 88

milkói püspök l. Bernard
Mindszent (Mendzenth), hn. 480
Mindszent (Mindzent), elnéptelene-

dett település a mai Mezőörs
közelében (Győr m.) 738

Mindszent (Mendzenth) (Zala m.)
566

minorita 700
– lector l. János fr.
– professor l. Gaullelmo Manentis,

János
Minzlaus, fia János 135
mise (mise mondása) 75, 700
Miske, puszta a mai Tarnaörs köze-

lében (Heves m.) 796
Miszlamelléke (Mizlamellek) (Aba-

új m.) 438
Mixe(?), fia Pál, örsi 24
Mize, fia Eyzeth 231
Mizlamellek l. Miszlamelléke
Moch, Lukács fia, nádasdi 546
Mochalas, hn. 341
Mochnya (Mohnya), ma Mohnyád

(Chmiňany), Sz. (Sáros m.) 346
Mochola l. Mocsolya
Mochya, folyó 358
Mocyoz 705
mocsár, mocsaras hely 127, 500,

529, 800

Mocsolya (Machala, Mochola), ma
Erdőmocsolya (Mocidľany),
Jernye (Jarovnoce) település ré-
sze, Sz. (Sáros m.) 497, 683,
789

Moglod l. Maglód
mogyoróbokor 8, 466
Mohi l. Muhi
Mohnya l. Mochnya
Mohten l. Majtény
Mohtyn l. Majtény
Mok, fia Halmagy Márk 677
Mokaraspatak, folyó 123
Mokou, fia Pál 637
Mokua, Peterke fia 637
Molonyan l. Malonyán
Monaj (Monay) (Abaúj m.) 753
Monay l. Monaj
Monko, fia László 120
Monostor (Monostur), ma Szólát-

monostor (Bihar m.) 316
Monostor (Monostur, Monustur), a

mai Nuštar helyén, Ho. (Valkó
m.) 290, 318

monostor l. béli, cikádori, eszter-
gom-szigeti Boldogságos Szűz-;
garamszentbenedeki, jászói, ka-
pornaki, kerci, leleszi, óbudai
klarissza; pannonhalmi, pécsvá-
radi, Psalmnodiensis, sági, so-
mogyi, Szt. Mária-hegyi Szt.
Szűz-, Szt. Adorján, toplicai,
tornai, zalai, zobori

Monostur l. Monostor
Monoszló (Monozlo, Monozlou),

ma Moslavina, Ho. (Körös m.)
437, 466

Monozlo l. Monoszló
Monozlou l. Monoszló
Monrealis (Monregalis) fr., Alban-

nus-i 91, 92, 352
Monregalis l. Monrealis
Monteux (Montilium), város Fro.

26, 27, 102, 561
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Monustur l. Monostor
Monyarod l. Magyarad
Mood (Pozsony m.) 435
Morganowch l. Wonysnicha
Móric 483
–, királyi ember, Potach-i nemes

615, 616
–, Bugar fia, Gergely apja, berencsi

135
–, fia István 40
–, fia István 556, 557
–, fia János, győrödi 487
–, fia Mikcs 358
–, fia Miklós 7
–, fia Miklós, győrödi 125, 369,

370, 392, 393, 394, 629
–, fia Simon  70, 344, 535, 548, 749
–, fia Simon 673
–, özvegye: Erzsébet 712
Morkolphus 63
Morochuk l. Marócsuk
Moroth l. Marót
Morouch l. Marót
Moroucha l. Marócsa
Morouth l. Marót
Mortun l. Nagymarton
Mortunlehetaya (Mortunlehotaya)

520, 782
Mortunlehotaya l. Mortunlehetaya
Mortunus, Endre bán fia, Mihály és

Erzsébet apja 794
–, fia Mihály, németi 806
morva őrgróf l. János, Károly
Moson megye 676
Mothk, Lugas fia, Domonkos, Mik-

lós, Tamás és László apja 386
Motyova (Muthna), ma Môťová, Sz.

(Zólyom m.) 362
Moykath, birtok (Verőce m.) 673
Moym, fia Mihály 63
Moys, fia Lőrinc 632
Moyus, Sándor fia, Radyn fia Do-

monkos procuratora 600, 679
–, fia Gergely 682

–, fiai: György és Tamás 602, 603
Mozga, fia Pál 655
Muchula, folyó 397
Muhi (Mohi) (Borsod m.) 203
Mura, folyó 63, 238
Muskoteluk, elnéptelenedett telepü-

lés Kegye (Chegea) környékén
(Közép-Szolnok m.) 368

Musoupatak, völgy 615, 616
Mutel Henrik, fia Bertholdus, aqui-

leai presbiter, Windischgretz-i
338

Muthna l. Motyova
Mych, folyó 360
Mychk l. Mikcs
Myhalch, fiai: Pál és Miklós 436
Myhalfolua l. Mihályfalva
Myhalhazatetey, hegy 497
Mykch l. Mikcs
Myke l. Mike
Mykeche, hn. 57
Mykhael, Calmerius fia, István és

Miklós apja, Franchka-i és gor-
bonoki 498, 515

Mykis, István fia 746
Myko l. Mikó
Mykola l. Mikola
Mykou l. Mikó
Mykouch, Balázs fia János nemzet-

ségtársa 613
Mykov l. Mikó
Mykow l. Mikó
Mykse l. Micske
Mylech, a garamszentbenedeki kon-

vent megbízottja 697
Mylek l. Milik
Mylhan, fia Pál, Felső-Ztaynycha-i

272
Mylik l. Milik
Myon, fia Mihály 63
Myze, fia Eyzech 408
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N

naar l. fa
Nadas (Abaúj m.) 235
nádas 347
Nádas, folyó 597
Nádas, ma Magyarnádas (Nădăşe-

lu), Ro. (Kolozs m.) 597
Nádasd (Nadasd), hn. 346
Nádasd, hn. 546
Nadasd, föld 796
Nádasd, ma Borsodnádasd (Borsod

m.) 635
Nádasd (Vas m.) 475, 542
Nádasd, nemzetség 680
Nadfeu l. Nádfő
Nádfő (Nadfeu), ma Šarišská Trste-

ná, Sz. (Sáros m.) 584
nádor 74, 211, 275, 408, 514, 554 l.

még Dénes, György fia; Do-
monkos; Dózsa; Druget János;
Drugeth Vilmos; Miklós, Ge-
letus fia; János; Miklós; Miklós,
garai; Oppelni László herceg

nádori ítélőmester l. Miklós
– ember 21, 35, 72, 89, 126, 151,

173, 173, 198, 212, 240, 246,
250, 251, 252, 270, 292, 360,
367, 462, 528, 682, 751

Nagkorongh l. Nagykorong
Nagmezadow l. Nagymizdó
Nagmihal l. Nagymihály
Nagy (Magnus) Aba, fia Miklós

414, 440
– (Magnus) Ábrahám (Abraam),

megyei ember, laskodi 430
– (Magnus) Balázs, bazini Ábrahám

fia Sebus famulusa és procura-
tora 72

– (Magnus) Domonkos, mester,
Domonkos fia, István apja,
pásztói 212, 213

– (Magnus, Nog) Domonkos, Mik-
lós fia, edelényi László lánya:
Erzsébet férje, kellemesi 361,
585, 648, 670

– (Magnus) Gergely, fiai: Gergely
és Gatal 274

– (Magnus) István, jobbágyi 319
– (Magnus) István, kállói és orosi

Simon fia Péter embere 688,
701

– (Magnus) János mester, csaholyi
193

– (Magnus) János, fia György,
ratvaji 544

– (Magnus) János, fia Péter,
csaholyi 79, 780

– (Magnus) Kelemen, fia Gergely,
pécsi 206, 428

– (Magnus) Kelemen, fia Gergely,
váradi 142

– (Magnus) Lőrinc, Chokodey mes-
ter megbízottja 555

– (Magnus) Márton, Jakab fia 752
– (Magnus) Mihály, hirdi 428
– (Magnus, Maglas) Miklós, tordai

61
– (Magnus) Pál, Leusták mester

somogyi alispánja 721
– (Nog) (dict.) Péter, tárnoki Sa-

lamon fia Péter jobbágya 222
– (Magnus) Renold (Reynoldus),

fiai: Imre és Dénes, bakonyai
408, 488, 684, 768, 769

– (Magnus) Salamon, Anna férje,
lányai: Lilium és Nesthe 482

– (Magnus) Tamás, bacskai András
mester megbízottja 317

Nagy Korongh l. Korong
Nagyécs (Nogech), ma Écs (Győr

m.) 784
Nagyfalva (Naghfolua), hn. 637
Nagyfalu (Nogfalu), hn. 133, 327
– (Noghfalu), hn. 373
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– (Nagfolu), Apanagyfalu, Nușeni,
Ro. (Belső-Szolnok m.) 491,
510

– (Nogfolu), ma Tiszanagyfalu
(Szabolcs m.) 70

Nagykeszi (Nogkezeu), ma Veľké
Kosihy, Sz. (Komárom m.) 157

Nagykesztelen (Noghkeztlen), el-
néptelenedett település a mai
Beregszeg (Šulekovo) közelé-
ben, Sz. (Nyitra m.) 581

Nagykorong (Nogkorong, Nogko-
rongh, Nogkorogh), ma Krog,
Szl. (Vasvár m.) 23, 167, 168,
238, 313

Nagymarton (Mortun, Nogmortun,
Nogmarton, Nogmorthun, Nog-
mortun), ma Mattersburg, Au.
(Sopron m.) 23, 157, 158, 168,
169, 171, 230, 245, 313, 343,
385, 388, 499, 714, 775

Nagymihály (Nogmichael, Noghmi-
hal, Nagmihal, Nogmihal), ma
Michalovce, Sz. (Zemplén m.)
15, 57, 353, 523, 643, 644

– (Nogmihal), elnéptelenedett tele-
pülés Vinna (Vinné) területén,
Sz. (Ung m.) 441

Nagymizdó (Nagmezadow, Nogme-
zadow) (Vas m.) 560

Nagysemjén (Noghsemien, Nogse-
mien, Nogsemyen, Nogsimen,
Nogsymyen) ma Kállósemjén
(Szabolcs m.)41,  631, 643, 644
661, 662, 668

Nagyvölgy (Nogwlgh), birtokrész
(Nógrád m.) 109

Nakus, hn. 453
Namzlou, fiai: János, Bertalan,

Miklós és Tamás, Bychou bir-
tokról való 71, 111

Nána (Nana), ma Štúrovo, Sz. (Esz-
tergom m.) 767

Nana l. Nána
nápolyi királynő l. Johanna
Nápolyi Királyság (Apulia) 212
Naprad l. Náprágy
Náprágy (Naprad), ma Neporadza

Sz. (Gömör m.) 36, 373
Narad, hn. (Pozsony m.) 158
Nard, hegy 281
Náta, fiai Gergely és László, nyava-

lyádi 74, 528
Naualad l. Nyavalyád
Nauoy l. Návoly
Návoly (Nauoy, Nawoy), ma Navo-

jovce, Sz. (Nyitra m.) 42
Nawoy l. Návoly
Nazuad, hn. 593, 614
Nechpal l. Necpál
Necpál (Nechpal), ma Necpaly, Sz.

(Turóc m.) 54
Nekche, fia Demeter 123
Néma (Nema), ma Nima, Ro. (Bel-

ső-Szolnok m.) 68
– (Nema), elnéptelenedett település

Mezőörs közelében (Győr m.)
738

Nema l. Néma
Nemcsény (Nemthen, Nymthun),

ma Nemčiňany, Sz. (Bars m.)
369, 370, 392, 393, 394, 618,
629

Német (Nemeth, Nemet) (dict.) Já-
nos, Gergely fr.-e, udvari lovag
108, 210, 474, 473, 475, 659,
660, 666

– János, fia Pető, váradi 142
Nemet l. Német
német lovagrend 727
Nemeth l. Német
Németi (Nemety), hn. 528
– (Nemti, Nempty) (Baranya m.)

684, 769
– (Nempti), ma Njemci, Ho. (Valkó

m.) 806
német-római császár l. Károly, IV.
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Nemety l. Németi
Nempti l. Németi
Nempty l. Himháza
Nempty l. Németi
Nemthen l. Nemcsény
Nemti (Nempti), ma Hontnémeti

(Hontianske Nemce), Sz. (Hont
m.) 615, 616

Nemuth l. Német
Nemyguelgh, hn. (Zala m.) 705
nemzetség 333 l. még Ákos, Kopp-

lyan, Nádasd, Ratetchy, Tekule
Nena, hn. 74
Nenke l. Lenke
Nénye (Nenye, Egyházas-, Luka-),

ma Nenice, Sz. (Hont m.) 621
Nenye l. Nénye
Neostus, fia Zomot 746
népek birtokra gyűjtése 640, 614
Nespeš (Nespesa), föld (Zágráb m.)

339
Nespesa l. Nespeš
Nesthe, Nagy (Magnus) Salamon

lánya, Gergely felesége, Bálint,
Miklós és István anyja 482

Neszeber (Nezeber) elnéptelenedett
település a mai Mirkóc (Mirko-
vác) közelében (Krassó m.) 734

Neugrad Mali, hn. (Somogy m.) 718
Neugvan, hn. (Sopron m.) 423
Neyek l. Nyék
Nezeber l. Neszeber
Niclaus der Chrumpnawer 260
Niclinus, mester, Lőrinc fia 238
Niger l. Fekete
Nikkul (Nikul, Nykkul, Nykkul,

Nykul), mester, Lőrinc fia,
nagymartoni 23, 167, 169, 171,
230, 245, 313, 385, 388, 499,
775

– (Nykkul, Nykul), fia Nikul, nagy-
martoni 343, 385, 388,

– (Nykkul, Nykul), mester, Nikul
fia, nagymartoni 343, 385, 388

Nitra l. Nyitra
Nittra l. Nyitra
Nittrazeggh l. Nyitraszeg
Nog l. Nagy
Nogech l. Nagyécs
Nogeugh, birtokrész (Gömör me-

gye) 433
Nogfalu l. Nagyfalu
Nogfolu l. Nagyfalu
Noghkeztlen l. Nagykesztelen
Noghmihal l. Nagymihály
Noghmortun l. Nagymarton
Noghsemien l. Nagysemjén
Nogkezeu l. Nagykeszi
Nogkohnyawyzy, folyó és forrása

544
Nogkorong l. Nagykorong
Nogkorongh l. Nagykorong
Nogmarton l. Nagymarton
Nogmezadow l. Nagymizdó
Nogmichael l. Nagymihály
Nogmihal l. Nagymihály
Nogmihal l. Nagymihály
Nogmorthun l. Nagymarton
Nogmortun l. Nagymarton
Nógrád megye 373, 563
nógrádi főesperes l. Péter, Miklós

fia
Nogsemeyen l. Nagysemjén
Nogsemien l. Nagysemjén
Nogsemyen l. Nagysemjén
Nogsimen l. Nagysemjén
Nogsymyen l. Nagysemjén
Nogwlgh l. Nagyvölgy
Nogzeretua l. Szeretva
Nomar l. Nyomár
Nostup l. Noszlop
Noszlop (Nostup) (Veszprém m.)

242
notarius l. András deák, Ambrus,

György, István mester, Jakab
mester, János, János mester,
Mihály, Miklós, Rymarius, val-
kóci Pál, Péter mester

notarius, egri káptalané 250
Noua l. Nova
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Nova (Noua) (Zala m.) 127
Nouak l. Novák
Nova Buda l. Újbuda
Novák (Nouak), hn. (Nógrád m.)

109
Nyaláb, vár a mai Királyháza (Ko-

roleve) területén, Ukr. (Ugocsa
m.) 431

nyalábi várnagy l. Macska (dict.)
Domonkos

Nyári (Nyary), elnéptelenedett tele-
pülés Bizovac közelében, Ho.
(Baranya m.) 408

Nyary l. Nyári
Nyavalyád (Naualad), elnéptelene-

dett település a mai Felsődobsza
közelében (Abaúj m.) 528

– (Naualad), ma Nátafalva, Nacina
Ves, Sz. (Zemplén m.) 74

Nyék (Niek, Mező-), ma Nyéklád-
háza (Borsod m.) 203

– (Nyek, Neyek), hn. (Hont m.)
347, 532

–, ma Csallóköznyék, Nekyje na
Ostrove, Sz. (Pozsony m.) 227

Nyek l. Nyék
nyelvváltság 346
Nyír (Nyr), ma Nyírágó (Nyrovce)

Sz. (Bars m.) 492
– (Nyr) (Bereg m.) 4, 400
– (Nyr) (Esztergom m.) 526
Nyirád (Zala m.) 200
Nyitra (Nitra, Nittra, Nytra, Nyttra),

folyó 271, 355, 554, 746, 793
–, megye 42, 237, 348, 554, 581,

582, 723, 746, 748, 752, 793
nyitrai cantor l. Kozma mester,

Miklós
– clericus l. János, András fia
– comes l. Lőrinc
– custos l. János
– kanonok l. Balázs mester; Péter,

István fia; Miklós

– káptalan 6, 7, 9, 11, 22, 71, 111,
125, 135, 137, 151, 271, 237,
321, 369, 370, 386, 434, 492,
526, 554, 619, 723, 746, 752,
777, 776, 802

– lector l. János mester
– püspök 557, 575, 762, 764, 765,

779 l. még  István fr.; Vitus
Nyitraszeg (Nittrazeggh), ma Chal-

mová, Sz. (Bars m.) 746
Nykkul l. Nikkul
Nykul l. Nikkul
Nymchun l. Nemcsény
Nymthun l. Nemcsény
Nymuth l. Német (dict.) János
Nynke l. Lenke
Nyomár (Nomar) (Borsod m.) 585,

648, 670
Nyr l. Nyír
Nytra l. Nyitra
Nyttra l. Nyitra
Nyulak szigeti (Insula Leporum)

apácák és apátnő 229, 469, 590,
607, 608, 737, 757, 756

O

Obraicza, hn. 121
Óbuda (Vetus Buda) 374, 439, 568,

569, 570, 571, 572, 573, 700
óbudai alvárnagy l. András deák
– klarissza kolostor és apátnője 115,

406, 439, 570, 571, 572, 573,
569, 700

– prépost 443, 790-791 között
– Szűz Mária-káptalan 568
Ochkouich, fia Martinech, Felső-

Ztaynycha-i 272
Od l. Ad
Oduornuk l. Udvarnok
Odus (Baranya m.) 224
officiális 420, 524, 527, 542, 612,

725 l. még István, Mihály;
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Zomlyoy (dict.) Pál, Pál, Arath
fia; Péter, Jakab fia; Wlkan

officiolatus 753
Og, fiai: István és Miklós, szemelyi

350
Ogman, fiai: Domonkos és Bálint

32
Ogmand, fiai: Irnusd és János, var-

sányi 283, 659
Ogya l. Olgya
Ogyoz, fia János, szabari 343
Okalich, hn. 112
oklevél átadása 57, 151, 164, 274,

428, 526, 705, 787
– átírása 1, 7, 10, 31, 73, 74, 96, 99,

100, 103, 104, 106, 107, 129,
130, 134, 138, 143, 147, 151,
155, 160, 164, 173, 196, 202,
151, 208, 214, 231, 246, 258,
278, 280, 295, 296, 339, 344,
363, 381, 382, 384, 386, 387,
389, 404, 405, 411, 432, 439,
440, 449, 463, 489, 494, 493,
501, 505, 515, 517, 522, 547,
549, 599, 619, 625, 626, 668,
674, 675, 684, 691, 723, 726,
728, 739, 740, 742749, 767,
768, 773, 783, 793

– bemutatása 1, 10, 18, 23, 31, 73,
74, 128, 147, 151, 152, 152,
159, 160, 161, 173, 202, 208,
212, 246, 270, 284, 292, 298,
302, 359, 344, 305, 346, 352,
402, 403, 405, 408, 439, 440,
432, 460, 464, 474, 475, 489,
494, 497, 501, 505, 514, 517,
522, 528, 542, 544, 554, 583,
599, 625, 632, 635, 664, 668,
674, 675, 682, 684, 691, 714-
715 között, 715, 723, 724, 728,
736, 739, 740, 744, 746, 767,
768, 783, 752, 774,

– elvesztése (elidegenítése, elrablá-
sa) 86, 91, 103, 463, 493, 549

– előredátumozása 282
Okolicsnó (Akalichna, Akalychna,

Akalythna), ma Okoličné, Sz.
(Liptó m.) 107, 112, 403, 425

Olachus l. Ige; István, Ige fia; Já-
nos, Ige fia

oláh (népek) 710, 743
Olán, elnéptelenedett település a

mai Edelény környékén (Borsod
m.) 152

Olason l. Alásony
Olaszi (Olazy), ma Érolaszi (Olo-

sig), Ro. (Bihar m.) 282
Olazy l. Olaszi
Olbruht (Albroht), Olbruht fia 120,

330
–, fia Olbruht 120, 330
Olgya (Ogya), ma Ol’dza, Sz. (Po-

zsony m.) 397, 787
Olivér (Olyuer) mester, királynéi

udvarbíró, vasvári és soproni
comes, volt királynéi tárnok-
mester, János apja 194, 196,
205, 220, 259, 386, 344, 395,
416, 439, 440, 460, 481, 484,
542, 613, 723, 724, 749

–, Gergely fia 579, 642
–, Gergely fia, reszneki 580
–, fia Demeter 314
–, fia Demeter, bogdányi 40, 141,

193, 208, 314
–, fia István 543
–, fia István, szentgyörgyi 475
–, fia Lőrinc 730
–, fia Péter, szelestényi 751
Olka, fiai: Batyz és Tamás 362
Olker l Alkér
olmützi egyház 335
Olmycha, folyó 165
Olnad l. Ónod
Olnud l. Ónod
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Oloph, fiai: István, Demeter és Pál,
ajkai 421

Olsar l. Alsár
Olsavica (Olsowycha), ma Olysó

(Ol’sov), Sz. (Sáros m.) 759
Olsoukechel l. Magyarkecel
Olsowycha l. Olsavica
Olswa 477
Oltarkan l. Altárkány
Oltenew 438
Olus asszony, Roh (dict.) Jakab fia

János felesége 729
Olymanch 753
Olyuer l. Olivér
Omaria l. Ómarja
Ómarja (Omaria), ma Kismarja (Bi-

har m.) 277, 465
Omodeus, fr.-e: István 72
–, fr.-e: Miklós 227, 297
–, János fia, várkonyi 655
–, fia Pál, ábrahámi 522
–, fiai: András és János, Ida-i 528
Ondótelek (Vndotelek, Tarchahaza),

Tarcsaháza, elnéptelenedett te-
lepülés Kolozsvár határában,
Ro. (Kolozs m.) 772

Ónod (Olnud, Olnad) (Borsod m.)
298

Ont (Bihar m.) 713
Onth, hn. 735
Ooth, hn. 726
Op[....] vár (castrum) 554
Oppeln (Upulia) 626
oppelni herceg l. László
Orbán, királynéi várhegyi várnagy

806-807 között
–, V. pápa 262-263 között, 713-714

között
Orbánfalva (Orbanfolua) (Szepes

m.) 99
Orbanfolua l. Orbánfalva
Orbász (Orbaz) megye 139, 226,

359, 363, 381, 382, 387, 401,
402, 736, 753, 760

– (Orbaz) vár, ma Vrbaški Grad,
Bosznia-Hercegovina (Orbász
m.) 226, 401, 760

orbászi comes l. György mester
– várnagy l. György mester
Orbaz l. Orbász megye és vár
Ordo l. Ardó
Ordu l. Ardó
Ordua l. Ardó
Orduo l. Ardó
Oriuapotoka, folyó 55
Orm 36
Orman, hn. 693
Orman, erdő (Somogy m.) 692, 693
–, szőlő, Pata birtok része 720, 721
Ormánd, (Vrmand) elpusztult tele-

pülés a mai Majs közelében
(Baranya m.) 223, 350

Ornolth, fia Balázs, Haba-i 62
Oros (Vrus) (Szabolcs m.) 688
Orosztony (Alsó-, Felső-, Orozton)

(Zala m.) 127
Oroszvíz (Orozuiz), folyó 342
Orozton l. Orosztony
Orozuiz l. Oroszvíz
Orozy, hn. 684
Orsolya, ládi János lánya 670
országbíró l. Drugeth Miklós,

Lampert, Pál, Sándor, Tamás
országbírói ítélőmester l. Jakab,

stefkfalvai; Pál, ugali
Ortlein von Jens 260
Orum (wlgo), hegy 36
Oryanagoricha, domb (Verőce m.)

673
Osdyan l. Osgyán
Osgyán (Osdyan), ma Ožd’any, Sz.

(Hont m.) 520, 678, 694, 782
Oszkó (Vzku) (Vasvár m.) 220
Oszlány (Ozlyan), ma Oslany, Sz.

(Bars m.) 554
osztatlan birtoklás 173, 528, 703,

753
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Osztopán (Oztupan, Uztupan) (So-
mogy m.) 682, 703

osztrák herceg l. Albert, Frigyes
Ott der Prwer 260
Ottó, Ausztria hercege 154
Ouad, hn. (Vas megye) 416
Óvár (Owar), hn. 40
Owar l. Óvár
Ózd (Borsod m.) 518
Ozgyan l. Osgyán
Ozlyan l. Oszlány
Ozora (Azara) (Tolna m.) 554
Oztupan l. Osztopán
Ozyuayg l. Aszúág
Ozywagh l. Aszuágy
Ozzuiag l. Aszúágy

Ö

ökör 79, 110, 524, 564
öl 788
Ölyvesfalva (Wluesfolua), ma Zala-

egerszeg része (Zala m.) 718
Őr (Ewr), hn. 45
őrgróf l. János, Károly
Örkény (Eurkyn), elnéptelenedett

település a mai Bőnyrétalap ha-
tárában (Győr m.) 738

Örs (Ewrws) (Tolna m.) 82
Örs (Vrs), hn. 509
Örs (Vrs), hn. 690, 716
Örs (Wrs), hn. 776
Örs (Wrs), Alsó- és Felsőörs (Zala

m.) 24, 127, 452, 535
Örs (Wrs), elpusztult település a

mai Pusztaegres közelében (Fe-
jér m.) 236

őrsi prépost l. Kelemen, László fia;
ösvény 8, 293, 294, 790
Ötvös (Vtus, Wtes, Wtwys), ma

Dabronc része (Veszprém m.)
56

Özdöge (Izdege), ma Mojzesovo,
Sz. (Nyitra m.) 135

özvegy, Bedéé 262
–, Detmarus-é 206
–, Domonkos fia Miklósé 78
–, Drugeth Vilmosé 235
–, Hedenricus, Hemingrius fiáé 790-

791 között
–, Jakabé, óbudai hospes 374
–, ládi Domonkos fia Jánosé 39, 585
–, Manguth (dict.) Jánosé, óbudai

hospes 374
–, Miklós fia Györgyé 543
–, nagymihályi Jakow fia Ernéé 57
–, Péteré 378
–, Pomnen-i Lőrincé 2
–, somosi Ivánkáé 12
–, Thurpe (dict.) Jánosé 404
–, tibai András fia Lőrincé, egyúttal

Kokos mester lánya 595
–, Tonk-é 503
özvegyi rész 642

P

Paah l. Páh
Paasche, fia Gál mester, járai 379
Pachapataka l. Pacsa
Pachontha, királyi ember 276
Pachyl l. Pécsely
Pacsa (Pachapataka), ma Andrási,

Pača, Sz. (Gömör m.) 34
Padalyan, hn. 476
Padar, föld 56
Padova, város, Ol. 790-791 között
padovai egyházmegye 627
Pagan (dict.) István mester 93
Páh (Paah), Hosszúpáh, ma Alsópá-

hok (Zala m.) 680
Paharus l. Poháros (dict.) Péter
Pál l. Besenyő Pál
– l. Kövér (dict.) Pál
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– l. Magyar (dict.) Pál
– l. Nagy (Magnus) Pál
– l. Potroh (dict.) Pál
– l. Tegzes (dict.) Pál
– l. Tuluk (dict.) Pál
– l. Zomlyoy (dict.) Pál
–, alvajdai ember, harsányi 100, 144
–, clercius, a győri káptalan kikül-

döttje 738
–, devecseri sacerdos, káplán 452
–, kidei 774
–, királyi ember, dobokai 737
–, királyi ember, sülyi 297
–, királynéi tárnokmester, fia Pál

194, 196, 259, 344, 386, 536
–, klerikus, a szepesi káptalan ki-

küldöttje 599, 750
–, kolozsvári plébános 577
–, országbíró 104, 123, 98, 544,

752, 783
–, nyéki 203
–, perényi Miklós fiainak jobbágya

770
–, mester, pozsonyi kanonok 397
–, somogyi alispán 197, 269
–, szakolyi 57
–, fr,. szepesi kanonok 702
–, mester, trencséni alispán és vár-

nagy 514
–, turóci prépost 2, 90
–, a váradi egyház karpapja, a Szt.

János apostol és ev. oltár recto-
ra 174

–, sacerdos, vasvári kanonok és
hermáni plébános 555

–, mester, deák (litteratus), Vesszős
mester és Töttös mester, vala-
mint Töttös fiainak famulusa és
megbízottja, valkóci 43, 244,
408, 663, 664

–, Ábrahám fia 357
–, András fia 428

–, Arath fia, Marócsuk mester
officiálisa, beregi várjobbágy
500

–, Balázs fia János nemzetségtársa
613

–, Bees fia, Miklós, Péter és György
apja 758

–, Beke fia, bajori 531
–, Beke fia, harabori 746
–, Benedek fia 486
–, Benedek fia 508
–, Bochk fia, zábori 54
–, mester, Dózsa nádor fia 291
–, Emuch fia, Szőke János apa,

tunyogi 141, 208
–, Fábián fia, verőcei polgár 673
–, Gál fia 34
–, Gyouzlay fia, malomtulajdonos

707
–, György fia 597
–, Gyula fia 617
–, Hench fia, István apja 61
–, Hench fia, Vörös László apja,

pécsváradi 206
–, Hentz fia 553
–, Herrandus fia 682
–, Him fia, János, Benedek, Miklós,

Pál és Balázs apja 262, 472,
535, 548, 567, 665, 705

–, Issak fia 36
–, mester, István fia, dörögdi 354
–, Iván fia, Miklós apja, ludányi 355
–, Jakab fia, hubói 433
–, Jakab fia, István apja, ónodi 298
–, Jakab fia, nagyécsi hospes 784
–, János fia 90
–, János fia 617
–, János fia, Keer-i 497
–, János fia, ládi Domonkos fia Já-

nos lányainak megbízottja 670
–, János fia, Mood-i 435
–, mester, János fia, somosi 683
–, János fia, szántói 347, 532
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–, Karachun fia 123
–, Ladycha fia, Obraicza-i 121
–, László fia, bezerédi 210, 666
–, László fia, siklósi 684
–, László fia, tüttösi 792
–, Loránd fia 373
–, Loránd fia, mányoki 646
–, Lothardus fia 173
–, mester, Lőrinc fia, Miklós apja,

pekri 612
–, Márton fia, jobbágy 498
–, Mihály fia, csányi nemes 632
–, Mihály fia, lóci 582
–, Mihály fia, marócsai 339
–, mester, Mihály fia, kereskényi,

simonyi 42, 98, 450, 636
–, Mike fia, örsi 690, 716
–, Miklós fia 673
–, Miklós fia 681
–, Miklós comes fia, perényi 346,

770
– mester, Miklós fia, István, János,

Péter, András, László és Bene-
dek apja, butkai 718

–, Miklós fia, damonyai 415
–, Miklós fia, necpáli 54
–, Miklós fia, Padalyan-i 476
–, Mikó fia Márton és hubói Péter

comes lánya: Katalin fia 427
–, Mixe(?) fia, örsi 24
–, Mozga fia 655
–, mester, Myhalch fia 436
–, Mylhan fia, Felső-Ztaynycha-i

272
–, Oloph fia, ajkai 421
–, Omodeus fia, ábrahámi 522
–, mester, Pál fia 536
–, Pál fia, egri presbiter és kanonok

459
–, Pál fia, Miklós apja, Beyd-i 452
–, mester, Pál fia, szalóki 56
–, Péter fia 464
–, Péter fia 800

–, Péter fia, magasi nemes 778
–, Péter fia, péri 621
–, Péter fia, speciális királyi ember

347, 519, 532
–, Péter fia, vityai nemes 703
–, Péter fia, zbugyai 74
–, Pouka fia 637
–, Szőke János comes fia, tunyogi

141, 208
–, Tamás fia, komári nemes 426
–, mester, Zonga (dict.) Péter fia,

vetési 326, 669
–, fia András 508
–, fia András 784
–, fia András, bábapatakai 57
–, fia Balázs, almási 613
–, fia Bálint, koltai 419
–, fia Demeter, fügei 147
–, fia Domonkos 753
–, fia Domonkos, Bedechke-i nemes

753
–, fia Domonkos, miszlamelléki 438
–, fia Gyula 362
–, fia István, csatári 718
–, fia István, Mood-i 435
–, fia Jakab, tornaljai 36
–, fia János 524
–, fia János 648
–, fia János, Bechefolua-i 682
–, fia János, boldogasszonyfalvi 416
–, fia János, csomaközi 610-611

között
–, fia János, idai 497
–, fia János, kisbarcai 786
–, fia László, olsavicai 759
–, fia Lőkös 691
–, fia Márton, Ouad-i 416
–, fia Márton, sásvári 373
–, fia Mihály 529
–, fia Mihály, ábrahámi 522
–, fia Mihály, mindszenti 738
–, fia Miklós, géci 373
–, fia Miklós, Ilsauicha-i 496, 497
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–, fia Miklós, Mood-i 435
–, fia Miklós, parlagi 774
–, mester, fia Miklós, pekri 524
–, mester, volt bán, országbírói íté-

lőmester, fia Miklós, ugali 58,
72, 408, 599, 712, 750

–, fia Mokou 637
–, fia Pál 459
–, fia Pál, Beyd-i 452
–, fia Pál, szalóki 56
–, fia Péter, valkói 72
–, fia Stanyzlaus, vadászi 43
–, fia Tamás, vasvári 326, 373, 669
–, fia Vinchlo, pétermezei 148
–, fiai: András és Beke 90
–, fiai: Benedek és Mihály 290
–, fiai: Imre és János 438
–, fiai: János és László, Byklud-i 94
–, fiai: Jakab és Lőrinc, tornaljai 36
–, fiai: Miklós és Tamás 491
Palachta l. Palojta
Palahta, hn. 362
Palást (Palasth, Alsó-, Felső-), ma

Palast'ovce, Sz. (Hont m.) 347,
532

Palasth l. Palást
Palasth l. Palást
Palaznuk l. Paloznak
Páli (Pali, Felseupali, Feulsepaly,

Felső-), elnéptelenedett telepü-
lés Drávaszabolcs közelében
(Baranya m.) 684

Pali l. Páli
Palkana l. Palkonya
Palkania l. Palkonya
Palkanya l. Palkonya
Palkonya (Palkana, Palkania, Palka-

nya, Palkuna), ma Drávapalko-
nya (Baranya m.) 684, 768, 769

Palkuna l. Palkonya
Palkunya l. Palkonya
pallium l. köpeny
pallosjog adományozása 401, 706

Palojta (Palachta, Felső-, Simonfi-,
Vásáros-), ma Felső- (Horné),
Közép- (Stredné) és Közép-
(Dolné) Palojta (Plachtince), Sz.
(Hont m.) 672

palota (palatium) 58, 707
Paloznak (Palaznuk) (Zala m.) 739,

745
paloznaki Szt. András apostol-egy-

ház 739
–, villicus 739
Palugya (Pologya, Polugya, Kys-

polugya, Kis-, Nagy-), ma Palu-
gya (Paludza) Sz. (Liptó m.)
107, 403, 425

Palugya, folyó forrása 107, 403
Palyan, fia Miklós 170
Pangarcius, fia Gyuke 466
Panila l. Panyola
Panilya l. Panyola
Pankacha l. pankotai főesperes
Pankata l. pankotai főesperesség
Pankonomoshysche, hn. 358
pankotai (Pankacha, Pankata) főes-

peres l. András, Demeter fia;
Péter, Demeter fia; Miklós

pannonhalmai (Sacer mons Panno-
nie) Szt. Márton-monostor kon-
ventje és apátja 31, 176, 202,
375, 719, 784, 779

pannonhalmi apát l. mindszenti Pál
fia Mihály; Vilmos

Pannonia l. Magyarország
Panula l. Panyola
Panyala l. Panyola
Panyla l. Panyola
Panyola (Panila, Panilya, Panula,

Panyala, Panyla) (Szabolcs m.)
325, 652, 687

Panyt, fia Jakab 212
pápa l. Bonifác, Ince, János, Kele-

men, Orbán
pápai alkancellár 331
– alkancellária 458
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– familiáris 667 l. még Raymundus,
Galancium-i

– kamara 80, 667 l. még István
– követ l. Péter, S. Martiale-i
– officiális 667
– testőr l. Raymundus, Galancium-i
– udvar 335
Papi (Papy, Popy), ma elnéptelene-

dett település Bácskertes (Ku-
pusina) közelében, Szerbia
(Bodrog m.) 590, 607, 608, 756,
757

Papos (Popus) (Szatmár m.) 631
Paprad l. Poprád
Paptava (Poptaua), tó 251
Paptelek (Popteluke, Popteleke,

Popteluka), ma Poptelec, Ro.
(Doboka m.) 93, 150, 390

Papy l. Papi
Pargar, hn. 449
párizsi egyház és kancellárja  699
Parlag, elnéptelenedett település

Debrecen közelében (Szabolcs
m.) 291, 774

Parva Tarkan l. Kistárkány
Parvus l. Kis
Parys, birtok 34
Pasar (dict.) Mihály, fiai: László és

Miklós, Komárom megyei ne-
mes 271

Pascha, fia Gál 617
Paszab (Pozab) (Szabolcs m.) 781
Pásztó (Paztoh, Paztuh) (Heves m.)

212, 213
Pata (Patha), ma Patapoklosi része

(Somogy m.) 692, 693, 720,
721

Patak, falu 123
Patak, település (Nógrád m.) 528
Patak, ma Sárospatak (Zemplén m.)

74
Patha l. Pata
Pathana l. Patona
Pathka l. Pátka

Pátka (Pathka), ma Sokorópátka
(Győr m.) 299, 513

Patka l. Pátka
Patona (Pathana), ma Rábapéc

(Győr m.) 448
Patroh l. Pátroha
Pátroha (Patroh) (Szabolcs m.) 588
patvarkodás 32, 63, 72, 242, 262,

308, 408, 425, 426, 488, 684
Paulowerauore, hegy 281
Pazdun l. Pazony
Paz-i főesperes l. György, Miklós

fia 763
Pázmán (Paznan), elnéptelenedett

település Fülöp közelében 630
Paznan l. Pázmán
Paznan, fia Máté, alberti 246, 367
–, fia Miklós 172, 174
Pazony (Pazdun), ma Nyírpazony

(Szabolcs m.) 652
Paztoh l. Pásztó
Paztuh l. Pásztó
Péc (Peech), ma Felpéc és Kajárpéc

(Győr m.) 448
Pécel (Pecel) (Pest m.) 205, 255
Pecel l. Pécel
Pechel, hn. (Zala m.) 705
Pechwaradinum l. pécsváradi monostor
Pecöl (Petyl) (Vas m.) 479
Pécs, település (Barany m.) 428
Pécsely (Pachyl, Pychyl, Nemes-,

Kis-) (Zala m.) 445
pecsétpénz 785
pécsi kamaraispán l. Szaracén Jakab
– kanonok l. csehi Lukács fia

Bereck; Márton, Péter; Vörös
István mester

– káptalan 254, 273, 4290, 318, 12,
527, 561, 658, 663, 684, 769,
768, 799

– Keresztelő Szt. János-egyház 290
– püspök 412 l. még Miklós
– püspökség 102, 412, 533, 649,

650
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– Szt. Ambrus hitvalló-oltár és mes-
tere 273 l. még János

– Szt. Balázs vértanú-oltár 769 l.
még Tamás

– Szt. Demeter vértanú-oltár és
mestere 527 l. még Tamás

– Szt. Gergely-oltár 290
– Szt. János-egyház 118
– Szt. János-egyház prebendarius

kanonokja l. Kelemen, László
fia;

– Szt. Kereszt-oltár és mestere 769
l. még  Mihály

Pécsvárad (civitas Waradiensis) vá-
ros (Baranya m.) 142, 206

pécsváradi (Pechwaradinum) mo-
nostor és apátja 142, 206, 408,
428, 646, 650, 737

Peder, hn. 555
Pedismontis-i főesperesség (padovai

egyházmegye) 627
Peech l. Péc
Peech, hn. 513
Peel l. Pél
Pegel, hn. 676
Pekér (Pukus) 612, 524
Pél (Peel), elnéptelenedett település

Bajót közelében (Esztergom m.)
157, 171, 385, 388, 418

– (Pel, Alsó-, Felső), Pial, Sz. (Bars
m.) 802

Pel l. Pél
Pelbarthhyda l. Pelbárthida
Pelbárthida (Pelbarthyda, Pelbarth-

hyda), ma Parhida, Ro. (Bereg
m.) 488, 465

Pelbarthyda l. Pelbérthida
Peleske (Pyriske, Pyrizke, Kis-,

Nagy-) ma Kispeleske (Pelişor)
és Nagypeleske (Peleş), Ro.
(Szatmár m.) 654

Pelros János, mester, boroszlói és
zágrábi kanonok, aradi főespe-
res, Scherffemberg János káp-

lánja, familiárisa és magyaror-
szági procuratora 442, 443

Pelseuch l. Pelsőc
Pelsewchege, hegy 34
Pelsőc (Pelseuch), ma Plešivec, Sz.

(Gömör m.) 204, 243
Pelyske l. Pölöske
pensa 142, 157, 158, 169, 171 (bé-

csi), 200 (széles bécsi), 206,
237, 239, 283, 321, 332, 428,
507 (széles bécsi dénár), 582,
646, 778, 784, 787, 788, 800

Pér (Pyri, Alsó-, Felső-) ma Alsó-
peszér (Hontianske Tesáre), Sz.
(Hont m.) 621

per áttétele 203, 359, 610-611 kö-
zött

– halasztása 12, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 66,
74, 81, 98, 99, 132, 151, 170,
173, 270, 291-292 között, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 325, 326, 359, 408, 465,
472, 473, 490, 528, 536, 553,
554, 555, 647, 648-649 között,
651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662,
663, 665, 666, 669, 684, 697,
714-715 között, 731, 738, 739,
750, 752, 775, 777

perbeli feljegyzés 42, 45, 50, 132,
238, 250, 304, 305, 306, 307,
308, 310, 312, 313, 314, 347,
472, 475, 604, 647, 651, 652,
654, 655, 657, 662, 663, 665,
666, 669, 670

perdöntő bárbaj 34, 57, 62, 531,
555, 567, 671 778

peregrecht l. hegyvám
Peregrinus fr. boszniai püspök 259,

344, 386, 439, 723, 724, 749
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Peremarton (Premorton), ma
Berhida része (Veszprém m.)
236

Peren l. Perény
Perény (Berwen, Peren, Peryn), ma

Perín-Chym, Sz. (Abaúj m.) 39,
195, 256. 289, 346, 702, 753,
770

Pérer, fia György, Nazuad-i 593
perjel 75, 92 l. még Cornotus Bau-

donus; Gerinegius; István fr.;
László; Péter; Wolphardus

Perlop, Miklós fia, szentmáriafalvi
Fülöp fia István lányának férje,
borbolyai 676

Pernar (dict.) Miklós 23
Pertholdus fr., tihanyi apát 106
Pertholdus, fia Domonkos,

osztopáni 682
Pertoldus, fiai: Miklós és János,

Istey-i 94
Peruen l. Perény
Peryn l. Perény
Pest megye 161, 205, 246, 253, 341
pesti főesperes l. László
Peszek (Pezek), ma Kis- és Nagype-

szek (Malý és Vel’ký Pesek),
Sz. (Hont m.) 42, 98, 709

Pete (Pette), ma Petea, Ro. (Szatmár
m.) 654

Petenie l. Petenye
Petenye (Petenie, Pethenye), Al-

breht fia, királyi ember, Bum-i
738

Petenynch 462
Péter l. Castellan (dict.) Péter
– l. Cudar Péter
– l. Cseh (dict.) Péter
– l. Gazdag Péter
– l. Georgyn (dict.) Péter
– l. Herceg (dict.) Péter
– l. Korun (dict.) Péter
– l. Kovács Péter
– l. Kun (dict.) Péter

– l. Lengyel (dict.) Péter
– l. Liptói Péter
– l. Poháros (dict.) Péter
– l. Sós (dict.) Péter
– l. Szatmári (dict.) Péter
– l. Szőke (dict.) Péter
– l. Terjék (dict.) Péter
– l. Thor (dict.) Péter
– l. Thyrien-i (dict.) Péter
– l. Tót Péter
– l. Vendég Péter
– l. Zenga (dict.) Péter
– l. Zeurus (dict.) Péter
–, ápoldi plébános és kézdi decan és

főesperes 577
–, mester, barsi comes 629
–, bélai 95
–, fr., a béli (Beel, ma Bakonybél,

Veszprém m.) Szt. Móric-mo-
nostor apátja 202, 299, 448,
513, 745

–, Benedek rendi fr., Vilmos pan-
nonhalmi apát procurator-a és
sáfárja (cellarius) 31

–, deák (litteratus), mester, a budai
káptalan kiküldöttje 52, 53, 161

–, budai cantor, mester, nagymarto-
ni Nyklinus mester procuratora
115, 169, 230, 245, 257, 367,
374, 519, 532, 547, 590, 609,
700, 756, 757

–, mester, budai kanonok 52, 115,
257, 547, 590, 609, 621, 756,
757

–, birtokos 378
–, Cheniz-i 604
–, cserityi jobbágy 645
–, az erdélyi egyház karpapja 144
–, a fehérvári keresztesek karbeli

klerikusa 467
–, a fehérvári keresztesek perjele

295
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–, mester, fehérvári kanonok,
berényi 127

–, fr.-e: Desk 672
–, gerendi 485
–, Gyula fr.-e, László, Pál, István

apja, siklósi 684
–, István herceg kápolnaispánja és

titkos kancellárja, vasvári pré-
post 199, 332, 623, 747, 489,
778, 792

–, Jakab dédesi várnagy serviense
714-715 között

–, jobbágy 743
–, deák (litteratus), mester, kamara-

haszna exactora 538
–, kézdi főesperes 149
–, mester, királyi curia notariusa,

Sebe asszony férje, Gerek-i 682
–, királyi ember 297
–, királyi ember, homrogdi 753
–, kovács (faber), Margit asszony

férje 609
–, kovács (faber), komáromi 499
–, kői lector 280
–, mester, Olivér királyi tárnokmes-

ter ítélőmestere 205
–, S. Martiale-i, zsoldos, pápa követ

795
–, Salamon fia János és társai famu-

lusa 127
–, Samuch-i 754
–, Sebestyén fia, simonyi Mihályi

fiainak megbízottja 42, 98
–, mester, Sebus fr.-e 297
–, fr, sacerdos, somogyi konvent

kiküldöttje 269
–, deák (litteratus), mester, speciális

királyi ember 752
–, szentgotthárdi apát 475, 660
–, szentszalvátori István fia Simon

jobbágya 565
–, tibai Lőrinc fia László famulusa

353, 441

–, fr., türjei Boldogságos Szűz mo-
nostor prépostja 1

–, Tyla-i 485
–, vasvári káptalan karbeli klerikusa

484, 792
–, ungi főesperes 342, 404, 405,

432, 464, 501
–, Vas m. kiküldöttje 59
–, veszprémi kanonok 122
–, veszprémi alispán 716
–, mester, zágrábi kanonok, pécsi

kanonok, pozsegai prépost, dö-
mösi éneklőkanonok, Miklós
pécsi püspök káplánja, mon-
teux-i 26, 27, 102, 516

–, zempléni alispán 528
–, zempléni főesperes 263
– mester, zsámbokréti Mihály lánya

Ágnes férje, Gothardus és János
apja, zalai 582

–, [....] fia 79
–, mester, Ábrahám fia, bazini 72,

754
–, Albreht fia, királyi ember, bőnyi

738
–, András fia 90
–, András fia, csányi nemes 632
–, András fia, cseklészi 685
–, András fia, Sebestyén apja 2
–, Apor fia, szentgyörgyi 247
–, Balázs fia, berekszói 594
–, Bálint fia, toplicai nemes 8
–, Bego fia, esztergomi kanonok,

jogi licenciatus, Aura-i főespe-
res, boroszlói kancellár, borosz-
lói kanonok és egri kanonok,
zempléni főesperes 263, 264,
265

–, Benedek fia 204
–, mester, Benedek fia, csetneki 34,

212, 213, 243
–, Benedek fia, noszlopi 242
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–, mester, Benedek fia, szinyei 129,
130, 463

–, Bereck fia, bákai 145
–, Bertalan fia, a zalai Szt. Adorján-

monostor familiárisa 566
–, Bertalan fia, clericus, Labat-i

300, 301
–, Beud fia 74
–, Bisetum fia, váci cantor, Podium-

i 48
–, Biter fia, fiai: Miklós és György,

kékkői 563
–, Bohk fia 796
–, Buchka fia, János apja 753
–, Bugud fia, keszi 162
–, Corradus fia 86
–, mester, Demeter fia, aradi cantor

493, 501
–, Demeter fia, egri kanonok, zemp-

léni főesperes, egri, aradi és
csanádi kanonok, pankotai
főesperes 766

–, Demeter fia, koltai 419
–, Demeter fia, Kurked-i nemes 399
–, Demeter fia, megyei kiküldött

484
–, Dezső fia, gelénesi 470, 471
–, mester, Dezső fia, Olswa-i 477
–, Domonkos fia 262
–, Fancik fia, szerdahelyi 37
–, mester, Farkas fia, Tamás, István

és Farkas apja, szécsényi 434
–, Francik fia, szerdahelyi 304
–, sacerdos, Gergely fia, ábrahámi

522
–, György fia, reszneki 543
–, György fia, sóvári 123
–, Hench fia, Tamás apja 4
–, Henrik fia, királyi ember, Vinam-

i 555
– (Phuenslan), Henrik fia 790-791

között
–, Herrandus fia 682

–, Hettreh fia, gömöri szolgabíró,
kecsői 146, 147

–, mester, Imre fia, Anna apja, szik-
szói 504

–, Imre fia, szerki Miklós lánya:
Margit férje 676

–, István fia 215
–, deák (litteratus), István fia 169
–, István fia, demjéni 151
–, István fia, Domonkos apja 383
–, István fia, mérei 197
–, István fia, németi 684
–, István fia, nyitrai kanonok, tren-

csényi főesperes 765
–, István fia, vasadi 622
–, Jakab fia 372
–, Jakab fia, gerendi 379
–, Jakab fia, jakabfalvi 531
–, Jakab fia, Marócsuk mester offi-

ciálisa, beregi várjobbágy 500
–, Jakab fia, nyéki nemes 227
–, Jakab fia, szelestei 239
–, Jakab fia, vőki 754
–, Jakab fia, Watna-i 162
–, Jakou fia, csányi nemes 632
–, mester, János fia 12
–, János fia 328
–, János fia, belchi 469
–, János fia, János, László és Lőkös

apja, panyolai 325, 652, 687
–, János fia, királyi ember, isabori

792
–, János fia, Mood-i 435
–, János fia, Onth-i 713, 735
–, János fia, pólyi 683
–, mester, János fia, somosi 683
–, János fia, ugi 354
–, comes, Jurk fia, Péter, Arnold és

Iván apja 549
–, Kaba (dict.) Demeter fia, putnoki

János lányának férje, bálai 635
–, Kelemen fia 583
–, László fia, rozgonyi 657
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–, mester, László fia, veszprémi ka-
nonok és prépost, esztergomi
kanonok 274, 556, 558, 559,
705

–, mester, Ligerus fia, hercegi ka-
maraispán 601

–, Lőkös fia, bátori 66, 81, 345
–, Lőkös fia, Kendy-i 497
–, Lőrinc fia, János apja, pekri 524,

612
–, Lőrinc fia, ugi 778
–, mester, Lőrinc fia, vasvári alipsán

484, 481, 613
–, Marouch fia, olaszi 282
–, Márton fia, Bedechke-i nemes

753
–, Márton fia, királyi ember, szabói

527
–, Márton fia, újhelyi bíró 32
–, Mátyás fia, altárkányi 303
–, Mihály fia 743
–, Mihály fia 87
–, mester, Mihály fia, gagyi 361
–, Mihály fia, Hygey-i 197
–, Mihály fia, Mood-i 435
–, mester, Mihály fia, szlavón vice-

bán és körösi comes 8, 19, 220,
359

–, Miklós fia 529
–, Miklós fia, atyinai 401
–, Miklós fia, felcsúti nemes 467
–, Miklós fia, Guma-i 503
–, Miklós fia, káldi 63
–, Miklós fia, karcsai 507, 800
–, Miklós fia, nógrádi főesperes,

szentdomonkosi 796
–, Miklós fia, oroszi 684
–, Miklós fia, oszlányi 554
–, Miklós fia, sári 44
–, Miklós fia, somogyi 298
–, Miklós fia, szentmártoni 223
–, Miklós fia, szkárosi 146, 506

–, Nagy (Magnus) János fia, csa-
holyi 79

–, Olivér fia, szelestényi 751
–, Pál fia 705
–, Pál fia 758
–, Pál fia, butkai 718
–, Pál fia, valkói 72
–, Péter comes fia, Balázs apja 549
–, Petőc fia 20
–, Phile fia, István apja 290
–, comes, Pouka fia, Katalin és

György apja, hubói 427, 433,
798

–, Remboldus fia 195
–, Salamon fia, laki 408
–, Salamon fia, tárnoki 222
–, Simon fia, kállói és orosi 173,

252,325, 652, 688, 701, 722
–, Sinka fia, Anna apja 366
–, mester, Sinka fia, sebesi 123,

312, 715, 725
–, Tamás fia, besenyő, szentmártoni

391, 788
–, Tamás fia, komári nemes 426
–, Telmanus volt budai bíró fia 253
–, Zekel fia, bereti 753
–, Zoda fia, Zurthyne-i 62, 122
–, fia András 281
–, fia András, pétermezei 148
–, fia Balázs 32
–, fia Bálint, szentmártoni 403
–, fia Beke, bajori 530, 584, 702,

803
–, fia Beken, lapádi nemes 73
–, fia Benedek 673
–, fia Demeter 193
–, fia Dénes, Bedechke-i nemes 753
–, fia Domonkos, úszori 218
–, fia Egyed 731
–, fia Gergely 652
–, fia György, kasai 525
–, fia György, Nazuad-i 614
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–, fia György, nemcsényi 369, 370,
392, 393, 394, 618, 629

–, fia István 800
–, fia István, jeszeni 54
–, fia István, jutasi 62, 535
–, fia Jakab, nagymihályi 643, 644
–, fia Jakab, nyári 408
–, fia János 270
–, fia János 312
–, fia János, bacskai nemes 477
–, fia János, csaholyi 40, 208, 284,

373
–, fia János, Golgo-i 148
–, fia János, Naghfolua-i 637
–, fia János, okolicsnói 107, 403
–, fia János, Orman-i 693
–, fia János, orosztonyi 127
–, fia János, szántói 172
–, fia János, szászi 349, 397
–, fia János, szombathelyi 734
–, fia János, tejfalusi 323
–, fia László 19
–, fia László 498
–, fia László 753
–, fia László, korlátfalvi 683
–, fia Lőkös 536
–, fia Lőrinc, atyinai 401
–, fia Márton, proszeki 403
–, fia Márton, szántói 172
–, fia Máté 122
–, fia Máté, becsei 62, 286
–, fia Máté, szelnicefői 403
–, fia Máté, trencsényi 414
–, fia Mihály, komári nemes 426
–, fia Miklós 36
–, fia Miklós 60
–, fia Miklós 663
–, fia Miklós 672
–, fia Miklós, derencsényi 583
–, fia Miklós, fülpösi 346
–, fia Miklós, győri 189
–, fia Miklós, ludbregi 247, 333,

494

–, egykori bán, fia Miklós 732
–, fia Miklós, Rozkeny-i 438
–, fia Miklós, siklósi 684
–, fia Miklós, szécsi 599, 750
–, fia Pál 347, 519, 532
–, fia Pál 464
–, fia Pál 703
–, fia Pál 800
–, fia Pál, lesznai Lőrinc megbízott-

ja, izbugyai 74, 528
–, fia Pál, péri 621
–, fia Pető, oszkói 220
–, fia Radozlaus, Felső-Ztaynycha-i

272
–, fia Stephan 259
–, fia Tamás 72, 599, 723, 724, 749,

750
–, fia Tamás 166
–, fia Tamás 224
–, fia Tamás, petleni 360
–, fia Tonk, füssi 733
–, fia Tuluk (dict.) Pál 78
–, fiai: Bertalan és Jakab, szentbe-

nedeki 25, 59
–, fiai: Demeter, János és Miklós,

koltai 419
–, fiai: Dresk és Poka 672
–, fiai: Gál és Gergely, istvándi 197,

269
–, fiai: György, István, János, Mik-

lós és Tamás, sári 409
–, fiai: György, János, László és

Miklós, sóvári 123
–, fiai: Imre és János, nagyfalusi

133, 327
–, fiai: Jakab és János, lazonyi 592
–, fiai: János, Márk és Serefyl,

okolicsnói 425
–, fiai: János és Pál, magasi nemes

778
–, lánya: Erzsébet, Kukepus-i Zele

fiainak jobbágya 480
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Peterd, elnéptelenedett település a
mai Szeghalom közelében (Bi-
har m.) 713, 735

Péterke (Petherke), fia Dénes 791
Peterke, fia Mokou, lánya Anna 637
Petermezei l. Pétermező
Pétermező (Petermezei), elpusztult

település Tarcadobó (Dubovica)
közelében, Sz. (Sáros m.) 148

Pétervárad (Waradinum Petri), ma
Újvidék, Novi Sad része, Sze.
503

péterváradi apát cellárius-a l.
Iudocius fr.

Peteu l. Pető
Peteuch l. Petőc
Petew l. Pető
Peth 283
Pethe, Ewrbun-i 738
Pethe, fia Miklós, nyéki nemes 227
Pethenye l. Petenye
Petherke l. Péterke
Petheu l. Pető
Pethew l. Pető
Pethled l. Petlen
Pethry l. Petri
Petlen (Pethled), puszta a mai Bara-

bás közelében (Bereg m.) 360
Petouch, fiai: Tamás és Mihály,

kurali nemes 526
Petow l. Pető
Pető (Petow), János pap fr.-e, fiai:

János és Miklós 32
– (Peteu), mester, koloni 321
– (Pethew), leszteméri 38
– (Petew, Peteu), némai nemes 68
– (Petheu), András fia, Boytum-i 86
– (Petew), András fia, nagyécsi

hospes 784
– (Petew), comes, Bench fia, nyéki

203
– (Peteu), Benedek fia, lelóci 746
– (Peteu), Gál fia 804

– (Peteu), Him fia, királyi ember,
divéki, nyitraszegi 746

– (Peteu), János fia, koltai 419, 555
– (Petew, Peteu), Márk fia, mákfai

638, 708
– (Peteu), Márton fia, osgyáni ne-

mes 520, 678, 694, 782
– (Petew), Miklós fia, királyi ember,

kolontári 62, 420
– (Petheu), Miklós fia, petri 35, 240
– (Peteu), Német János fia, váradi

142
– (Peteu), Péter fia, Miklós apja,

oszkói 220
– (Petheu), Sándor fia, gici nemes

719
– (Peteu), Színész Tamás fia, váradi

142
– (Petew), Szőke fia 734
– (Peteu), fia János, mákfai 680
– (Peteu), fia László, hassági 715
– (Peteu), fia Tamás 269
– (Petew), fiai: Loránd és Tamás,

mérei 197
Petőc (Peteuch), fia János 359
– (Peteuch), fiai: György, Mihály és

Péter 20
Petrech (Szerém m.) 755, 790
Petri, ma Sajópetri (Borsod m.) 298
Petri (Petri, Pethry), Lövőpetri (Sza-

bolcs m.) 35, 240, 688
Petri l. Petri
Petrusium, fia Miklós csázmai 191
Pette l. Pete
Petyl l. Pecöl
Pezek l. Peszek
Phile, fiai: Lőrinc és Péter 290
Philep l. Fülöp
Philip l. Fülöp
Philpe l. Fülpe
Philpus l. Fülpös
Philuph l. Fülöp
Phlyknou, hn. 346
Phuenslan l. Péter, Henrik fia
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Phylipteluke, hn. (Baranya m.) 224
Phylp[e]ws l. Fülpös
Phylpe l. Fülöp
Phylpus l. Fülpös
Pilgrein von Puegen 75, 260
pilisi (Pylis, Pylys, ma Pilisszentke-

reszt) apát 52, 53, 347, 519,
532, 347, 621

– comes l. Töttös
Pilis megye 246
Pinnye (Freindorf) (Sopron m.) 228
Piskaswelgh, völgy 127
Pisker 622
Pispuky l. Püspöki
Placczensis l. płocki hercegség
Planicha (Planycha), hn. 359
Planycha l. Planicha
płocki (Placczensis) hercegség 377
Pluscuch l. Pelsőc
Poch, István fia 562
Podgoria birtok (Zágráb m.?) 704
Podium [Vellavorum], ma Puy-en-

Velay, település Fro. 48
Pogan l. Pogány
Pogány (Pogan) (dict.) István mes-

ter, fia János 150, 390
pohárnokmester l. Lőkös, Tót Lő-

rinc fia
Poháros (Paharus, Poharus) (dict.)

Péter, Miklós fia, abaúji comes
312, 497, 496, 552, 599, 683,
750, 753

Poharus l. Poháros (dict.) Péter
Poka, felesége Erzsébet 672
–, Péter fia 672
–, fia Albert 109
Pokker (Puckker) István, kőszegi

polgár 538, 539
polgárok 68, 125, 139, 143, 460,

461
Polislaza, földrész 55
Polky l. Pólyi
Pologya l. Palugya
Polonia l. Lengyelország

Polugya l. Palugya
Polun, hn. (Trencsén m.) 386
Polyan 309
Polyan, fia Miklós 731
Polyank l. Polyánka
Polyánka (Polyank), ma Polyánfalu

(Pol’anovce), Sz. (Szepes m.)
599, 750

Pólyi (Polky), ma Pol’ov, Kassa
(Košice) része, Sz. (Abaúj m.)
683

Polyna (Orbász m.) 226
Pomat (Pomogh) ma Unyatin (Uňa-

tín), Sz. (Hont m.) 621
Pomáz, birtok (Pilis m.) 590, 607,

608, 756, 757
Pomaz l. Pomáz
Pomnen, hn. 2
Pomogh l. Pomat
Pon, falu (Bars m.) 591
Pondelek (Ponduluag, Pondulygh)

(Zala m.) 127, 241
pondeleki Szt. Benedek egyház 127,

241
Ponduluag l. Pondelek
Pondulygh l. Pondelek
Pongrác, Ugrin fia 406
–, fia Bertalan, polyánkai 599, 750
–, fia Guke, garicsi 436
Pop János, birtokos 591
Poperinge (Popring), hn., Belgium

502
Poprád (Paprad), folyó 148, 281
Popring l Poperinge
Poptaua l. Paptava
Popteleke l. Paptelke
Popteluka l. Paptelek
Popteluke l. Paptelke
Popus l. Papos
Popy l. Papi
Porch (dict.) Lachk (Lanchk), fia,

István, patai 692, 721
Porch l. Purch (dict.) Lachk
Porno, ma Pornóapáti (Vas m.) 475
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Poroszló (Porozlou, Porozlo) (He-
ves m.) 341

Porozlo l. Poroszló
Porozlou l. Poroszló
portus 8, 34, 298, 293, 294, 348,

591, 673
Poruba, ma Szélporuba (Veterná

Poruba), Sz. (Liptó m.) 107,
403

Pósa 686
– (Pousa), fia László 359
– (Pousa, Powsa), fiai: Balázs, Ist-

ván, László és Miklós, szeri
726, 734

Posaga l. Pozsega
Posega l. Pozsega
Posoga l. pozsegai prépost
Poson l. Pozsony
Posonium l. Pozsony
Potach, hn. 615, 616
Potroh (dict.) Pál, Erzsébet férje,

malai 506, 512
Pouch, Máté fia, roskoványi 51
Pouka, Mihály fia, csányi nemes

632
–, fia Péter, hubói 427, 433, 798
–, fiai: György, István, Márk és Pál

637
Pousa l. Pósa
Pows, fia Miklós, kellemesi 648
Powsa l. Pósa
Pozab l. Paszab
Pozsegai (dict.) István mester, budai

kamara comese 3
– (Posaga, Posega; ma Pozsega-

szentpéter – Kaptol – H.; Pozse-
ga m.) 102, 180, 322, 468, 478,
507, 524, 600, 612, 674, 679

– (Posoga) prépost l. András, Péter
mester

Pozsony (Poson), megye 158, 194,
196, 216, 259, 349, 407, 435,
723, 724

–, (Posonium) vár és város, ma
Bratislava, Sz. (Pozsony m.)
160, 176, 189, 216, 322, 793

pozsonyi alispán l. Miklós, toldi
– comes 227, 407 l. még Kont Mik-

lós; Treutel (dict.) Miklós; Si-
mon, Móric fia

pozsonyi kanonok l. Legnitzi Simon
– káptalan (Szt. Márton-egyházé)

95, 157, 158, 160, 189, 216,
218, 249, 297, 323, 349, 397,
407, 435, 534, 582, 754, 777,
787, 800

– prépost 176, 301 l. még  Balázs,
Kozma fia

– szolgabíró l. Egyed; János, Márk
fia

– zsidó l. Izdrael
Pölöske (Pelyske), folyó 567
prágai érsekség és érsek 249, 396,

417
Práznóc (Preznolch), ma Práznovce,

Sz. (Nyitra m.) 621
Prebouch l. Pribóc
Prebuch l. Pribóc
preceptor l. Donát fr;, gorai; Illés
Precopa, víz 293, 294
prediális (predialis jogon bírt föld)

253, 352, 624
predium 63
Premorton l. Peremarton
prépost l. András; Balázs fr.; Ba-

lázs, Kozma fia; Balázs; Be-
reck; bozóki; csázmai; Dávid;
Domonkos, Bebek (dict.) Do-
monkos fia; Egyed; esztergomi;
Fülöp; István fr.; István; Jakab;
János; Kelemen, László fia;
krakkói; László; Márton; Mi-
hály; Miklós fr.; Miklós; Pál;
Péter fr.; Péter mester; Péter,
László fia; Péter; sági; Salamon
fr.; Sambuk-i; Scerffenberg Já-
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nos; Sponsus Jakab; Tatamér;
zsámbéki

préposti albíró l. János
presbiter 97, 458 l. még Bertalan;

Jakab; Miklós; Mutel Henrik,
fia Bertholdus; Pál, Pál fia

préshely 115, 257, 622
Preznolch l. Práznóc
Pribóc (Prebouch, Prebuch), ma

Pribovce, Sz. (Turóc m.) 357
pristaldus l. Ákos
pritizka 294
procurator 23, 26, 28, 29, 33, 36,

37, 38, 39, 46, 52, 53, 55, 68,
72, 74, 99, 128, 151, 161, 161,
163, 175, 177, 179, 181, 183,
185, 187, 191, 193, 198, 212,
230, 245, 263, 265, 266, 270,
300, 309, 327, 347, 403, 408,
412, 425, 470, 471, 519, 526,
532, 544, 554, 556, 561, 597,
600, 604, 629, 671, 679, 682,
739, 751, 753, 761, 763, 790,
802 l. még Benedek, Tamás fia,
recski; Dok, Demeter fia; István
mester ; István, Demeter fia;
János; Szőke Péter; László; Pé-
ter fr.

prolocutor 194
Próna (Prona), ma Tótpróna (Slo-

venské Pravno) Sz. (Turóc m.)
90

Prona l. Próna
Proszek (Prozyk), ma Prószék (Pro-

siek), Sz. (Liptó m.) 403
Prunner (dict.) Wel, királyi udvari

familiaris, Jenslinus fr.-e 288
Psalmnodiensis (nimesi egyházme-

gye) monostor és apátja 301
Ptruksa (Puksa), ma Ptrukša, Ukr.

(Ung m.) 564
Puckker l. Pokker István
Puksa l. Ptruksa
Pukur l. Pekér

Punich, fia Loránd 127
Purch (Porch) (dict.) Lachk

(Lanchk), fia István mester, pa-
tai 693, 720

Puthnuk l. Putnok
Putnok (Puthnuk) (Gömör m.) 103,

635
Putrakouch l. Putrakovc
Putrakovc (Putrakouch), elnéptele-

nedett település a mai Budja-
novci közelében, Szerbia (Sze-
rém m.) 755

püspök általános helyettese 375 l.
még Benedek, Gothardus, Já-
nos, László, Lukács, Miklós,
Salamon

Püspöki (Pyspuky, Pispuky), el-
pusztult település a mai Maglód
közelében (Pest m.) 255

püspöki albíró l. János
– (al)kancellár l. János
– káplán l. Péter; Sponsus Jakab
– megbízott (püspöki ember) 291
– nuntius l. Mihály mester
– servitor l. Péter
Pychyl l. Pécsely
Pylis l. Pilis
Pylys l. Pilis
Pyri l. Pér
Pyriske l. Peleske
Pyrizke l. Peleske
Pyspuky l. Püspöki
Pythrolfus, cikádori cellerarius 124

R

Raab, erdő 199, 623
Rába folyó 274
rábaközi (Rabkuz) főesperes 190
– (Rabkuz) prépost 190
Rabakuz l. Rábaközi
Racha, hn. 256
Rachk l. Rátk
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Rachlonica, hn. 702
Rachlouicha l. Raszlavica
Rad l. Rád
Rád, ma Tiszarád (Szabolcs m.)

145, 250, 251
Radalf (Radalph), puszta a mai Ho-

dász közelében (Szatmár m.)
631, 644

Radalph l. Radalf
Raden, fia Domonkos 704
Radozlaus, Péter fia, Felső-

Ztaynycha-i 272
Radozunch, hn. 23
Radvány (Radwan), ma Pusztarad-

vány (Abaúj m.) 586
Radwan l. Radvány
Radyn, fia Domonkos 600, 679
Raginthir, bozótos 358
Ragusium l. Ragúza
Ragúza (Ragusium), város, ma

Dubrovnik, Ho. 627
raguzai érsek l. Illés
Ráhó (Hracho, Hrachou), ma Rima-

ráhó (Hrachovo), Sz. (Hont m.)
678, 694

Rakasz (Rakaz), ma Rokosziv, Ukr.
(Ugocsa m.) 431

Rakatya, bozótos (Szabolcs m.) 251
Rakattyabokor (dict.), bozótos

(Nyitra m.) 746
Rakaz l. Rakasz
Rákó (Rakouch, Kis-, Nagy-) ma

Nagyrákó (Rakove), Sz. (Turóc
m.) 357

Rakouch l. Rákó
Ráma 376, 377, 386, 439, 440, 723,

724, 749
Ramacha l. Ramocsa
Ramocsa (Ramacha), Fülöp fia 74
– (Ramacha), fia Gergely, Ge-

reuch-i 564, 639
Ramaz, comes 43
Ran l. Raven
Raven (Ran), Ho. (Körös m.) 601

Raphael, fiai: László és Tamás,
kendi 710

Raphyan, Gergely fia, szántói 683
Rapolch, út 719
raquicye, bokor 8
Raschynam, folyó 358
Rason l. Rásony
Rásony (Rason), ma Rásonysápbe-

rencs része (Abaúj m.) 753
Rastigh (Orbász m.) 226
Raszlavica (Rachlouicha), ma Ma-

gyar- és Tótraszlavica (Vyšné
és Nizné Raslavice), Sz. (Gö-
mör m.) 584

– (Rozlouicha, Tót-, Magyar-), ma
Raslavica, Sz. (Sáros m.) 531

Ratay l. Ratvaj
Ratetchy, nemzetség 410
Rathk l. Rátk
Rathkakedhel, hn. 358
Rátk (Rathk), ma Murarátka (Zala

m.) 127, 241
Ratolt, nemzetség 521
Ratvaj (Ratay), település, Sz. (Sáros

m.) 544
Rauaz l. Ravasz (dict.) István
Rauaz l. Ravasz (dict.) Miklós
Ravasz (Rauaz, Rawaz) (dict.) Ist-

ván, erdélyi alvajda 61, 87, 100,
134, 140, 144, 153, 155, 156,
284, 364, 373, 389, 491, 553,
710, 743, 510

– (Rauaz) (dict.) Miklós, Ewzen fia
357

Ravaszd (Rouazd), puszta a mai
Somogyviszló közelében (So-
mogy m.) 693

Rawaz l. Ravasz (dict.) István
Raymundus, pápai testőr, pápai fa-

miliáris, Galancium-i 13, 14
Réce (Reche), ma Récekeresztúr,

Recea-Cristur, Ro. (Doboka m.)
209

Reche l. Récse
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Rechk l. Recsk
Rechke l. Recsk
rector (egyházé) l. Benedek; Cop-

nus; Cunrad sacredos; Detre;
Egyed; János; Miklós sacerdos;
Tamás

Récse (Reche), ma Pozsony része,
Sz. (Pozsony m.) 218, 478

Recsk (Rechk, Rechke) (Heves m.)
279, 483, 518

Rednolttusera, birtok (Szabolcs m.)
250, 251

Rednuk, folyó (Sáros m.) 683
Régen (Regen, Regun, Szász-, Ma-

gyar-), ma Regin, R. (Torda m.)
250, 251, 252. 342, 381, 589,
611, 710, 743

Regen l. Régen
régenyi (Regun) főesperes l. Lukács
Regun l. Régen
Regun l. régenyi főesperes
Rehosniche l. Rohozsnica
Rekenyeújfalu (Rokuncha,

Rokwncha, Zenegetw), ma
Rakovnica, Sz. (Gömör m.) 34

Rekesztő (Rekeztew) birtok (Fejér
m.) 467

Rekeztew l. Rekesztő
Rekhardi Jakab 478
Rekus (?), víz 205
Remboldus, fia Péter 195
Remete, elnéptelenedett település a

mai Berzovica (Zsidovin) köze-
lében, Ro. (Temes m.) 262, 705

Remewar, hn. 805
Remundus mester, monteux-i Péter

pozsegai prépost káplánja, Guil-
lermus cardinalis procuratora
561

Rendes (Rendus), ma Balatonrendes
(Zala m.) 274, 522

Rendus l. Rendes
Rengeth, birtok (Vas m.) 671, 778
Renold l. Nagy (Magnus) Renold

Renold, mester, Vecse Miklós fia
692, 693, 720, 721

–, fia Egyed, meggyesi 242
Renseleus (dict.) János, garai job-

bágy 319
Répás (Repas), elnéptelenedett tele-

pülés Nagydém közelében
(Veszprém m.) 719

Repas l. Répás
Répce (Repche) folyó 239
Repche l. Répce
responsalis (megbízott) 587
Reszege (Rezge), ma Resighea, Ro.

(Szatmár m.) 502
Resznek (Reznuk) (Zala m.) 543,

580, 587
rét 11, 52, 123, 144, 236, 237, 254,

297, 342, 345, 346, 347, 354,
355, 408, 479, 532, 582, 646,
672, 682

Réten (Reter), ma Retiş Ro. (Fehér
m.) 485

Reter l. Réten
Rethy l. Réti
Rethysaag l. Rétság
Réti (Rethy, Rety), ma Nemessány

(Nemesany) Sz. (Szepes m.)
476, 550, 641

Rétság (Rethysaag) (Nágrád m.)
279

Rety l. Réti
Reuche l. Rőt
Reuth l. Rőt
Rewth l. Rőt
Reymarus (Rymarius), Kolozsvár

város jegyzője 196, 772
Reynoldus l. Renold
Rezge l. Reszege
Rezgon l. Rozgony
Reznuk l. Resznek
Richnó (Ryhno, Ryhnou) elpusztult

település a mai Richnava terüle-
tén, Sz. (Szepes m.) 346
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Rikolf (Rycolph, Rykolph), mester,
fiai: László és Kelemen, berze-
vicei 432, 496, 497, 759

Rimaszombat (Romasumbata), ma
Rimavská Sobota, Sz. (Hont m.)
265

Rochfalva (Rohfolua, Alsó-, Felső-
), ma Rozsfalva, Rochovce, Sz.
(Gömör m.) 243

Rochka, folyó 298
Rodon, fia Miklós 151
Rodozounch, hn. (Vasvár m.) 167
Rofyan, libádi 198
Roh (dict.) Jakab, fia János 729
Roh l. Ruh
Rohfolua l. Rochfalva
Rohman l. Romhány
Rohonc (Rohunch), ma Rechnitz,

Au. (Vas m.) 239
Rohosnice l. Rohozsnica
Rohosniche l. Rohozsnica
Rohoznicha l. Rohozsnica
Rohozsnica (Rehosniche, Rohosni-

ce, Rohosniche), ma Újpetend
(Nemčiňany), Sz. (Bars m.)
394, 370, 393, 618, 629

Rohunch l. Rohonc
Rojcsa (Ryche) kerület (dictrictus)

359
rojcsai comes l. László mester, Péter fia
Róka (dict.) János, veszprémi egy-

ház árokfői jobbágya 530
Rokolány (Rokolyan), elnéptelene-

dett település Szentpéterúr kö-
zelében (Zala m.) 792

Rokolyan l. Rokolány
Rokuncha l. Rekenyeújfalu
Rokwncha l. Rekenyeújfalu
római király l. Károly, IV.
római S. Maria in Cosmedin-egyház

26, 263, 265
Romasumbata l. Rimaszombat
Romhány (Rohman, Kis-, Nagy-)

(Nógrád m.) 554

Rona, folyó 342
Rosal l. Rozsály
Rosaly l. Rozsály
Roskoan l. Roskovány
Roskovány (Roskoan, Roskowan,

Rozkowan), ma Rožkovany, Sz.
(Sáros m.) 51, 163, 544

Roskowan l. Roskovány
Rosuad l. Rozvágy
Roszina (Rozyna), ma Harmatos

(Žilina), Sz. (Trencsén m.) 783
Roth, László fiai: Miklós és László

jobbágya 204
Rouazd l. Ravaszd
Rouou (dict.) Pál, fiai: János és

László 9
Rouou, hn. (Nyitra m.) 9
Rozgon l. Rozgony
Rozgony (Rezgon, Rozgon), ma

Rozhanovce, Sz. (Abaúj m.)
497, 657

Rozken l. Rozkeny
Rozkeny (Rozken), hn. 438
Rozkowan l. Roskovány
Rozlouicha l. Raszlavica
Rozvágy (Rosuasd), ma Rozvád

(Rozvadze), Sz. (Trencsény m.)
123

Rozyna l. Roszina
rozs (mérővel) 228, 293
Rozsály (Rosal, Rosaly) (Szabolcs

m.) 316, 342
Rönök (Ryunuk) (Vas m.) 104
Rőt (Rewth, Reuth), ma Rőtfalva

(Mannersdorf a. d. Rabnitz),
Au. (Vas m.) 539, 748

Rubenfeulde l. Rubenfölde
Rubenfölde (Rubendeulde) elnépte-

lenedett település a mai Bereg-
szeg (Šulekovo) közelében , Sz.
(Nyitra m.) 581

Rubik 673
Rubyn, varga 206
–, fia János 437, 673
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Rudna, ma Rozsnyórudna, Rudná,
Sz. (Gömör m.) 34

–, ma Turócrudnó (Rudno), Sz.
(Turóc m.) 90

Rudolf, Albert herceg fia 154
Rufus l. Vörös
Ruh (Roh), comes 52, 53, 347, 532
Rupa, hn.  684
Ruphus l. Vörös
Rusa asszony, Mihály fia László

felesége 356, 359
Ruszka (Ruzka), ma Dobóruszka,

Ruská, Sz. (Ung m.) 55
ruszkai egyház 55
rutének (nép) 727
Ruzka l. Ruszka
Ruzpuza, hn. 123
Rwaz István, relátor 542
Ryche l. Rojcsa kerület
Rycolphus l. Rikalf
Ryhno l. Richnó
Ryhnou l. Richnó
Rykolph l. Rikolf
Rykolphus l. Rikolf
Rymarius l. Reymarus
Ryunuk l. Rönök

S

S. Egidius l. Szentegyed
S. Elysabeth l. Szenterzsébet
S. Emericus l. Szentimre
S. Georgius l. Szentgyörgy
S. Gothardus l. Szentgothárd
S. Ladislaus l. Szentlászló
S. Martiale, (Szicília) 795
S. Michael l. Szentmihály
S. Salvator l. Szt. Szalvátor
Saad, fia Fülöp 107, 403
Saag l. Ság
Saagh l. Ság
Saap l. Sáp
Saar (dict.) Miklós, fia Mátyás 671
Saar, hn. 739

Saar l. Mihályfalva
Saar l. Sár
Saarfeu l. Sárófő
Sabekrek l. Zsámbokrét
Sacer Mons Pannonie l. Pannonhalma
sacrista, avignoni 176, 178, 180,

182, 184, 186, 188, 190, 266
sáfár (cellarius) l. Péter fr., Pythrolfus
Ság (Saagh, Saag) ma Sasinkovo,

Sz. (Nyitra m.) 581, 723
Sagh l. Ság
sági (Saag, Sag, Saagh, Sagh; ma

Ipolyság, Šahy, Sz., Hont m.)
Boldogságos Szűz-egyház és
konventje 151, 275, 450, 621,
672

ságit prépost l. István fr.
Sah, Daraz-i 198
Sajó (Sayo), folyó 34, 298
Sala l. Sellye
Salamon, falu (Szabolcs m.) 251
Salamon (Salomon), ma Pápasala-

mon (Veszprém m.) 56, 62
Salamon l. Nagy (Magnus) Salamon
–, fr., szepesi prépost 632
–, tordai főesperes, erdélyi püspöki

vikárius 597
–, Isep fia, János fia Márk megbí-

zottja 554
–, Miklós fia 408
–, Miklós fia, fiai: Miklós, Harazt,

Péter és János, laki 408
–, fia Domonkos, besenyő,

szentmártoni 391, 788
–, fia Farkas (dict.) Mihály 483
–, fia György 108
–, fia György 210
–, fia János 127
–, fia Kelemen 543
–, fia Mihály 485
–, fia Miklós, ötvösi 56
–, fia Péter, tárnoki 222
Salernói hercegség 344, 713-714

között, 723, 724
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Salló (Sarlou, Nagy-), ma Nagysalló
(Tekovské Ližany), Sz. (Bars
m.) 751

Saloch, fia István 147
Salomon hn. 56
Salomon l. Salamon
Sambuk l. zsámbéki monostor
Sámson, fia Bálint 8
–, fia Jakab 132, 365
Samuch 754
Sámuel, fia Gergely, pazonyi 652
Sandech 123
Sándor, egri cantor 342, 404, 405,

432, 437, 501, 635
–, mester, egri kanonok 497
–, járai 379
–, comes, királyi sereg kapitánya,

ozorai 554
–, András fia 508
–, András comes fia, illyédi 364
–, Cselen fia, Miklós, János és Ja-

kab apja 63, 136, 146, 147, 152,
346

–, Drugh fia 152
–, Gowth (nomine) István fia 323
–, mester, István fia, görgetegi 95
–, János fia 39
–, László fia, edelényi 152
–, Miklós fia, dályai 686
–, Sándor fia, Sáros megye kikül-

döttje, gergelylakai 715, 725
–, fia Brokun comes 272
–, comes, volt országbíró, fia

György, köcski 63, 123, 343,
554

–, fia István 246, 367
–, fia Jakab, méhi 583
–, fia János 562
–, fia Miklós 194
–, fia Moyus 600, 679
–, fia Pető 719
–, fia Sándor, gergelylakai 715, 725

–, fiai: István deák és Miklós,
reszegei 502

Sandur, fia Miklós, csöllei 218, 478
Sáp (Cymbahaza, Cympohaza, Cyp-

pohaza, Saap), ma Rásonysáp-
berencs (Abaújvár m.) 552, 753

Sár (Saar), hn 44
Sár (Saar), folyó, víz 63, 236, 492,

526
Sarachen l. Szaracén
Sard l. Sárd
Sárd (Sardu), ma Magyarsárd

(Șardu), Ro. (Kolozs m.) 617
Sárd, folyó, víz 479, 801
Sardu l. Sárd
Sarfeumezadou l. Sárfőmizdó
Sárfő (Saarfeu), ma Pozsonysárfő

(Blatné), Sz. (Pozsony m.) 158
Sárfőmizdó (Sarfeumezadou), ma

Sárfimizdó (Vasvár m.)  700
Sarkeueley, hn. (Újvár m.) 123
Sarkuzy (Bars m.) 629
Sarlou l. Salló
Sarmaság (Sarmasagh), ma

Şărmăşag, R. (Közép-Szolnok
m.) 373

Sarmasagh l. Sarmaság
Sarnonicha, hn. 71, 111
sarok határjel 290, 555, 792
Sáros (Sarus), kerület (districtus)

464
– (Sarus), megye 12, 123, 366, 496,

504, 531, 544, 599, 715, 725,
750, 758, 789, 803

– – hatósága 715, 758
– (Sarus) település és vár 12, 366,

497, 715, 725, 789
–, falu 346
sárosi alispán l. János mester
– comes l. Cudar Péter; Miklós,

Donch fia
– szolgabíró l. Domonkos
– várnagy l. Cudar Péter
Saruarmonastura l. Sárvármonostora
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Sarus l. Sáros megye, vár és település
Sárvár (Sarwar), vár (Vas m.) 555
Sárvármonostora (Saruarmonastu-

ra), Nagyecsed közelében (Szat-
már m.) 345

Sásvár (Saswar), ma Tiszasásvár
(Trosznyik), Ukr. (Ugocsa m.)
373

Saswar l. Sásvár
sátor 548
Sayo l. Sajó
Scarus l. Szkáros
Scebenya l. Szemenye
Scelcheni potok, víz 294
Sceme, fia Imre 808
Scennapolana birtok (Dubica m.)

164, 165
Scenthkereth l. Szentkereszt
Scenthmarthinum l. Szentmárton
Scenthmarthun l. Szentmárton
Scenthmartun l. Szentmárton
Scentkyral l. Szentkirály
Scentus l. Szentes
Scepfaa, birtokrész 510
Scepus l. szepesi káptalan
Scherffemberg János győri kano-

nok, győri prépost, volt aradi
főesperes 248, 322, 442

Schlauonia l. Szlavónia
Schwechat (Schwechent, Swe-

chent), település, Au. 75
Schwechent l. Schwechat
scil l. fa
Sciuilan, fia Benedek 466
Sclauonia l. Szlavónia
Sclaus Benedek, fehérvári polgár,

Miklós vajda és Lökös székely-
ispán megbízottja, Miklós vajda
famulusa 581

Sclaus l. Tót
Sclauus l. Tót
Sclavus l. Tót
Scof Ulrik, boroszlói Szt. Egyed-

egyház kanonokja 335

Scolastica, Tyuk (dict.) Tamás lá-
nya 83

scolasticus l. János mester
scolastria l. olvasókanonokság
Scuenye l. Szinye
Scynia l. Szinnye
Sebe, György felesége 672
–, Domonkos fia János lánya, oszto-

páni János mester fia Máté volt
felesége, Gerek-i Péter mester
felesége 682

Sebechke (Zebechke), folyó 127
Sebehadnagfelde l. Sebehadnagyfölde
Sebehadnagy (Sebehodnog) 108
Sebehadnagyfölde

(Sebehadnagfelde,
Sebehadnogfeulde,
Sebehodnogfeldy,
Sebehodnogfeulde), (Zala m.)
108, 210, 473, 474, 475, 660,
666

Sebehadnogfeulde l. Sebehadnagyfölde
Sebehodnog l. Sebehadnagy
Sebehodnogfeldy l. Sebehadnagyfölde
Sebehodnogfeulde l. Sebehadnagyfölde
Sebes 453
Sebes, ma Sebesváralja (Podhra-

dík), Sz. (Sáros m.) 715
Sebespatak (Sebuspatak), folyó 342
Sebestyén, veszprémi cantor 274,

705
–, Gergely fia, kalaznói 232
–, Miklós fia 408
–, Péter fia 2
–, fia Miklós 408
–, fia Péter 42, 98
Sebeuk, Fülöp fia, felcsúti nemes

467
Sebus, mester, Ábrahám fia, János,

Miklós, György apja; Péter fr.-
e, bazini 72, 296, 297, 777

Sebes (Sebus, Alsó-, Felső-), ma
Vyšná és Nižná Sebastová, Sz.
(Sáros m.) 464
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sebesi egyház rectora l. Kozma
Sebuspatak l. Sebespatak
Sechen l. Szécsény
Sedliche l. Szedlice
Sedun l. Zsédeny
Sedun, fia Domonkos, zsédenyi 489
Sefridus l. Severed
Seffrydus l. Szigfrid
Sefredus l. Severed
Sefrid l. Szigfrid
Segesvár (Segeswar) szék 485
Segeswar l. Segesvár szék
Segeuar l. Essegvár
Segh, hegy 738
Sehtur l. Sejter
Sejter (Sehtur), elpusztult település

Duka környékén (Vas m.) 56
sekrestye (sacristia seu conservatio-

rium) 103, 231, 280, 432, 463,
493, 501, 547, 549, 561, 635

Selchempothok, víz 293
Selnichefely l. Szelnicefő
Selp l. Selyp
Sellye (Sala), ma Vágsellye, Šal’a,

Sz. (Nyitra m.) 265
Selyp (Selp), puszta Lőrinci közelé-

ben (Pest m.) 409
Semjén (Semyen), ma Kállósemjén

(Szabolcs m.) 325, 652, 781
Semyen l. Semjén
Senthmartun l. Szentmárton
Sepes l. Szepes
Septel l. Septely
Septely (Septel), ma elnéptelenedett

település Biharkeresztes köze-
lében (Bihar m.) 172

Seracha, hn. 627
Serefyl, Péter fia, okolicsnói 425
Serephyn l. Szerafin
sertés 2, 4, 57, 293, 454, 606, 743,

781
serviens 524, 579, 645, 682, 752
servitium, egyházi 234
servitor l. Péter
Seulen, hn. (Bars m.) 495

Sewl l. Süly
Sibenik, város, Ho. 69
Sid (Syd) föld, ma puszta Beregda-

róc közelében 470, 471
Siklós (Suklos) (Baranya m.) 684
Silva Quoquine l. Konyhaerdő
Simon (Symon), hn. 42
Simon l. Derekus (dict.) Simon
– (Symon), baksai 373, 780
–, I. Lajos káplánja, boroszlói és

pozsonyi kanonok, legnitzi 259
–, Szt. Mária-hegyi Boldogságos

Szűz-monostor apátja 578
–, Benedek fia 508
–, Bethlen fia, ládi Domonkos lá-

nya, Margit férje, nyomári és
velezdi 361, 585, 670

–, Domonkos fia, udvari apród,
Szikszai Anna jegyese, bőcsi
504

–, Egyed fia, Imre és Péter apja,
kállói 173, 252, 701, 722

–, István fia 318
–, István fia, szentszalvátori 290,

565, 645
–, Mihály fia 151
–, Mike fia 672
–, Móric fia 673
–, mester, Móric fia, pozsonyi, győ-

ri és bakonyi comes 70, 194,
196, 299, 344, 386, 439, 440,
723, 724, 785, 548, 749, 448,
535, 259

–, Simon fia, váci kanonok, tövisi
790-791 között

–, fia Balázs, nyomári 648
– (Symon), fia György 123
–, fia János, bodonyi 790
–, fia László, leszteméri 74
–, fia László, szentjakabi 226, 340,

387
–, fia László, szentkirályi 104
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–, fia Lőrinc, nagymartoni 157, 158,
171

–, fia Miklós 167, 168, 238, 313,
–, fia Miklós 450, 636
–, fia Miklós, korongi 23, 775
–, fia Miklós, szécsi 384
–, fia Miklós, ternyei 531
–, fia Péter, orosi
–, fia Tamás, tövisi 790-791 között
–, fiai: Imre és Péter 325, 652
–, bán, fiai: Mihály és Miklós 87,

140, 156
Simonyi (Symon), ma Simony (Par-

tizánske), Sz. (Bars m.) 42, 98,
450, 636

Sinka (Synka), Beke fia, bajori 256,
531, 803

– (Synka), Egyed fia, királyi ember,
bertóti 544

– (Synka), fia Péter, sebesi 123,
312, 366, 715, 725

– (Synka), fia Polyan 528
Sithua l. Zsitva
Sitke (Sitkey) (Vas m.) 695
Sitkey l. Sitke
Sitno, hn. (Gora districtus) 352
Slauogosti Lupus, alesperes 412,

413
Slauonia l. Szlavónia
Slovenj Gradec (Windischgretz),

Szl. 338
Smowch, hn. (Varasd m.) 324
só 715
sókút 123, 715, 725
solidus denár 75
Soliunus l. Solymos
solvit jel 243, 310, 314
Solymos (Soliunus), vár, ma Şoi-

moş, Ro. (Arad m.) 525
solymosi várnagy l. Isep mester
Somoguar l. Somogyvár
Somogy hn. 298
– (Somugh) 315

– (Sumugy), ma Pécs része (Bara-
nya m.) 288

– (Sumugy), ma Szepessümeg
(Smižany), Sz. (Szepes m.) 347,
532

– megye 371, 682, 692, 718, 720,
721

– – hatósága 197, 721
Somogyi (Sumugy) (dict.) Miklós,

fia András 804
– (Symigium) Szt. Egyed-monostor

és konventje 197, 229, 269,
317, 371, 469, 522, 622, 682,
693, 703, 720,

– alispán l. Nagy (Magnus) Pál
– apát l. Imre
– comes l. Henrik, Leusták
– custos l. Fábián, Márton
– perjel l. Wolphardus
– plébános l. Miklós
– szolgabíró l János, Isep fia
Somogyom (Sumugyn), ma Somo-

gyom, Şmig, Ro. (Küküllő m.)
87, 156, 140

Somogyom (Sumugyn), folyó 140
Somogyvár (Somoguar) (Somogy

m.) 682
Somos (Somus, Sumus), ma Drie-

nov, Sz. (Sáros m.) 12, 683
Somugh l. Somogy
Somus l. Somos
Soos l. Sós
Sópatak (Sowpatak), birtok (Sáros

m) 123
– (Sowpatak), folyó 123
Soploncha, folyó 8
Sopron (Sopronium, Supprunium,

Suprunium) város és vár (Sop-
ron megye) 3, 228, 460, 461,
620

– (Suprun), megye 120, 157, 259,
321, 395, 460, 416, 482, 723,
724, 748
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– – hatósága 423, 460, 542
soproni alispán l. Miklós
– bíró 3, 461 l. még János
– comes 228 l. még Lőrinc, Olivér
– esküdtek 3, 461
– káptalan? 228
– polgárok (cives et hospites) 3,

460, 461, 620
– – mestere l. Márton
Sós (dict.) Miklós 34
– (Soos) (dict.) Jakab, zólyomi ne-

mes 691
– (Soos, Sos) (dict.) Péter, fiai:

Miklós, György, János és Lász-
ló, sóvári 123, 715, 725

– (Sous) (dict.) Péter 68
– (Sous) László, János fia, sóvári

123
Sos l. Sós
Sospatakchu, folyó 342
Souar l. Sóvár
Soupatak l. Sópatak
Sous l. Sós
Souvar l. Sóvár
Sóvár (Souvar, Souar, Sowar), ma

Tótsóvár (Eperjes része), Sz.
(Sáros m.) 123, 602, 603, 715,
725

Sowar l. Sóvár
Sowl, hn. (Veszprém m.) 705
Sowpatak l. Sópatak
sövény 142, 707
spalatói érsek l. Domonkos
spayeri egyházmegye 334
Spinis l. Tövis
spoletói püspök 14
Sponsus Jakab, veszprémi kanonok,

Garai János veszprémi püspök
káplánja, hántai prépost 117

Stájerország 154
Staniloius, fia János, Horgoinch-i

183
Stanizlaus, Cassan (dict.) János fia

18

– (Stanyzlaus), Pál fia, vadászi 43
Stanyzlaus l. Stanizlaus
Stara l. Sztára
staromostisthe 294
Steek hn. (Sopron m.) 321
Stefkfalva (Steckfolu) 626
Stengel (dict.) Miklós comes, szo-

molnoki bíró 749
Stephan, Péter fia, besztercei esküdt

259
Stephand l. Istvánd
Stephand l. Istvándi
Stevkfolu l. Stefkfalva
Stopna, hn. (Gerzence kerület) 436
Strasa, birtok 506
Strigonium l. Esztergom
Stroloityche, hn. 57
Stypa, folyó 500
Stypamazey, rét 500
sublector l. János
subnotarius l. György, János mester
Subprithizka, völgy 293
succentor l. György
Suchchan l. Szucsány
Suhpth l. Zsupapáti
Suklos l. Siklós
Suló (dict.) András 502
Sulyn, folyó 281
Sumethy, folyó 466
Sumugy l. Somogy
Somogyi (Sumugy) (dict) István de-

ák, a pilisi apát megbízottja 53
Sumugyn l. Somogyom
Sumus l. Somos
Sumuspataka, folyó 500
Supch l. Zsupapáti
Superior Leleuch l. Lelóc
suppan 606
Supprunium l. Sopron
Suprunium l. Sopron
Supth l. Zsupapáti
Suram l. Surány
Surány (Suran), ma Vassurány (Vas

m.) 220
Surk l. Zsurk
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Suuegd l. Süvegd
Süly (Sewl), ma Horný Bar, Sz.

(Pozsony m.) 297
Süvegd (Suuegd), ma Jákóhodos,

Hodoș, Ro. (Bihar m.) 70
Svyne l. Szinye
Swechent l. Schwechat
świdnicai hercegség 376, 377
Swpanoworakythie, liget 358
Swpwr l. Szopor
Swrk l. Zsurk
Swyne l. Szinye
Syd l. Zsid
Sydafelde l. Zsidófölde
Syffredius l. Szigrid
Syffrid l. Szigfrid
Sygra l. Zsigra
Symdie 123
Symien l. Semjén
Symigium l. Somogy
Symigium l. somogyi konvent
Symon l. Simon
Symon l. Simonyi
Synka l. Sinka
Syradiensis, terra 123
Syrharazthya, bozót 479
Sytua l. Zsitva
szabad falu (libera villa) l. Dubica
Szabar (Zabar), ma Zalaszabar (Za-

la m.) 343
Szabó (Zabow) elnéptelenedett te-

lepülés Beszter (Bistrinci) és
Beremend környékén (Baranya
m.) 527

Szabolcs (Zaboch, Zabolch, Zabo-
uch, Zobouch), megye 35, 70,
173, 145, 252, 373, 588, 589,
687, 688, 701, 807

– – hatósága 688, 701, 722
szabolcsi (Zabolch) főesperesség

796
– (Zabolch, Zabouch) főesperes l.

Miklós
– alispán l. László, János fia, vajai
– comes l. László, János fia, bátori

Szakál (Zakald, Egyházas-), ma
Körösszakál (Bihar m.) 399

Szakállas (Zakales), ma Balvány-
szakállas (Balvany), Sz. (Komá-
rom m.) 271

Szakoly (Zakul) (Szabolcs m.) 57
Szalánc (Zalanch), vár, ma Slanec,

Sz. (Abaúj m.) 235
Szalóc (Zalochhaza), ma Slavec, Sz.

(Gömör m.) 34
Szalók (Zolok, Zolouk), ma Nemes-

szalók (Veszprém m.) 56
Szalonta (Zalatna), ma Hejőszalonta

(Borsod m.) 298
Szamos (Zomos), folyó 141, 208,

772
Szaniszló (Zanizlo), ma Sanislău,

Ro. (Szatmár m.) 610-611 kö-
zött

Szántó (Zanthow), hn. 174
– (Zanto), hn. 683
– (Zanthow, Kis-, Nagy-) ma

Santăul Mic, Santăul Mare, Ro.
(Bihar m.) 172

– (Zanthou), ma Santovka, Sz.
(Hont m.) 347, 532

– (Zantho), puszta a mai Pusz-
taszántó mellett (Nógrád m.)
279

– (Zenthou), elpusztult település
Misefa közelében (Zala m.) 108

szántóföld 32, 52, 53, 56, 58, 107,
140, 144, 152, 237, 251, 253,
297, 311, 342, 345, 346, 347,
354, 355, 403, 477, 492, 497,
498, 507, 509, 514, 521, 530,
532, 555, 581, 591, 622, 631,
646, 684, 703, 744, 751, 778,
799

Szaracén (Sarachen) (dict.) Jakab,
mester, I. Lajos király gyógy-
szerésze, pécsi és szerémi ka-
maraispán 254
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Szárász (Egenzaraz) (Tolna m.)
Szárberény (Zarberen, Zarberyn,

Kis-), ma Balatonalmádi
(Veszprém m.) 690, 716, 744

Szarka (Zarka) (dict.) Miklós,
pecöli 479 555, 801

Szarvad (Zoruod, Zoruad, Zaruad,
Zorwad), ma Tasnádszarvad
(Sărăuad), Ro. (Közép-Szolnok)
193, 373, 373

Szász (Zaz), ma Lehnice - Sása, Sz.
(Pozsony m.) 349, 397

szász polgárok 194
Szászváros (civitas Zaz), ma Bereg-

szász 470, 471
Szatmár (Zothmar), ma Szatmárné-

meti (Satu Mare), R. (Szatmár
m.) 373

–, megye 70, 110, 141, 208, 373,
429, 430, 610-611 között, 630,
631, 643, 644, 781

– – hatósága 429, 430, 630, 631,
643, 644, 648-649 között, 781

Szatmári (Zathmar) (dict.) János,
kálói Simon fia Péter famulusa
722

– (Zatmar, Zathmar) (dict.) Péter,
kállói és orosi Simon fia Péter
famulusa 688, 701, 722

– alispán l. Erdélyi (dict.) Jakab
mester

– comes l. András mester, Lachk fia
– szolgabíró l. Kántor (dict.) János
Száva (Zaua, Zawa), folyó 333,

411, 790
Szava (Zawa) ma Mezőszava, Sava,

Ro. (Doboka m.) 209
szavatosság vállalása 34, 42, 57, 74,

76, 93, 146, 147, 171, 226, 239,
254, 257, 255, 321, 354, 361,
368, 374, 434, 477, 479, 526,
531, 549, 581, 582, 586, 590,
599, 602, 603, 609, 637, 648,

686, 709, 719, 750, 757, 772,
800, 801

Százd (Zaazd, Zazd), ma Sazdice,
Sz. (Hont m.) 254, 276

Szebelléb (Zebehleb, Zebehlib), ma
Sebechleby, Sz. (Hont m.) 615,
616

Szécs (Zech, Zeech), ma Rimaszécs
(Rimavská Seč), Sz. (Gömör
m.) 86, 384, 599, 750

– (Zeech), ma Somlyószécs (Sici),
Ro. (Közép-Szolnok m.) 45,
308

Szécsény (Sechen) (Nógrád m.) 434
– (Zechyn), ma Vasszécseny (Vas

m.) 555
Szecsőd (Zechod), Magyarszecsőd

része (Vas m.) 416
szederbokor 673
Szedlice (Sedliche, Zedliche), ma

Sedlice, Sz. (Sáros m.) 702
szék l. Segesvár
székelyispán l. András, Lőkös;

Lőkös, Tót (dict.) Lőrinc fia
szekér 290, 785
Széki (Zeeky), puszta a mai Bajka

közelében, Sz. (Bars m.) 212
szekszárdi konvent 408
Szelce (Zeulche), hn. 238
Szeleste (Zeleste, Alsó-, Felső-)

(Vas m.) 239, 613
Szelestény (Zelesten), ma Seleš-

t’any, Sz. (Hont m.) 751
Szelnice (Zelniche), ma Liptovská

Sielnica, Sz. (Liptó m.) 541
Szelnicefő (Selnichefely), Tarnóc

közelében (Liptó m.) 2
Szemely (Zemel) (Baranya m.) 350
Szemenye (Scebenya), ma Szeme-

nyecsörne (Zala m.) 127
Szemet (Zemeth), ma Kalinkovo,

Sz. (Pozsony m.) 158
széna 205, 535, 548
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Szend (Zendy, Alsó-, Felső-) (Aba-
új m.) 753

Szent Korona 406, 414
Szentbenedek (Zenthbeneduk), hn.

59
Szentbenedek (Zenthbeneduk), ma

Pártosfalva, Prosenjakovci, Szl.
(Vas m.) 25

Szentdemeter (Zenthdemeter) (Kül-
ső-Hunyad m.) 68

– (Demeter), elpusztult település
Hajdúhadház közelében (Sza-
bolcs m.) 291

Szentdomonkos (Zendomonkus)
(Heves m.) 796

Szentegyed (S. Egidius), ma Vasas-
szentegyed (Sântejude), Ro.
(Doboka m.) 209, 390

Szenterzsébet (S. Elysabeth), ma
Budapest része (Pest m.) 246,
255

Szentes (Scentus), ma Bodrogszen-
tes (Svätuše), Sz. (Zemplén m.)
637

Szentföld 97
Szentgotthárdi (S. Gothardus) apát-

ság és apátja 475, 660 l. még
Péter

Szentgyörgy (S. Georgius) 33
– (Zengiurgh) 497
– (Zenthgeorgh) (Belső-Szolnok)

201
– (Zentgyurgyh), ma Hubošovce,

Sz. (Sáros m.) 544
– (S. Georgius), ma Szászszent-

györgy (Sângeorzu Nou), Ro.
100, 144

– (S. Georgius), Berzőceszent-
györgy, ma Bačevac, Ho. (Ve-
rőce m.) 673

– (S. Georgius, Zentgyurgy, Zenth-
gyurgh), ma Zalaszentgyörgy
(Zala m.) 475, 543

– (Zenthgywrgy, Zenthgyurgh), a
mai Szentgyörgyvár területén
(Zala m.) 247

szentgyörgyi (Zentgyurgyh) egyház
544

– (Zentgyurgyh) egyház rectora l.
Kozma

Szentillye (Zenthelye), ma Vinkov-
ci, Ho. (Valkó m.) 290

Szentimre (S. Emericus) 153
– (S. Emericus) 710
– (S. Emericus), ma Maroszentimre,

Sântimbru, Ro. (Fehér m.) 156,
491

Szentistván (Zenthystfan, Zenthste-
phan), elpusztult település Szél-
poruba (Veterná Poruba) köze-
lében, Sz. (Liptó m.) 107, 403

Szentiván (Zent Iwan) Berivoj-
szentiván, Ho. (Körös m.) 600,
679

Szentjakab (Zenth Iakab), hn. 226
Szentkereszt (Scenthkereth), ma

Krížovany, Sz. (Sáros m.) 346
Szentkirály (Zentkyral) ma Szabad-

szentkirály (Baranya m.) 273
– (Zenkyral), ma Sajószentkirály

(Král’), Sz. (Gömör m.)
– (Scentkyral), ma Érszentkirály

(Eriu – Sâncrai), Ro. (Közép-
Szolnok m.) 368

– (Zenthkyral), elnéptelenedett tele-
pülés Kadarkút közelében (So-
mogy m.) 658

Szentlászló (S. Ladislaus) 473
– (Zenthlazlou) 527
– (S. Ladislaus), ma Szécsiszent-

lászló, Motvarjevci, Szl. (Zala
m.) 58

Szentlőrinc (S. Laurentius) (Bara-
nya m.) 232

Szentlukács (S. Luca) (Gömör m.)
148
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Szentmargitasszonyfalva (Zenth-
margitaazunfalua, Zenmargith-
azunfalua, Zenmargitaazunfalua
Zenthmargaitaazunfalua) (Val-
kó m.) 593, 594, 614, 640

– (Zenthmargytaazzunfolua) (Sze-
pes m.) 261

Szentmáriafalva (Villa S. Marie),
ma Boldogasszonyfalva (Frau-
enkirchen), Au. (Moson m.) 676

Szentmárton 391
– (Scenthmartun) (Baranya m.) 223
– (Zenthmarthon), elnéptelenedett

település a mai Füle mellett
(Fejér m.) 788

– (Zenthmartinum), ma Martinček,
S. (Liptó m.) 403

– (S. Martinus, Senthmartun, Zenth-
martun), ma Tiszaszentmárton
(Szabolcs m.) 35, 89

– (S. Martinus), ma Turócszentmár-
ton, Martin, Sz. (Turóc m.) 54

– (Scenthmarthinum, Scenthmart-
hun,) (Vasvár m.) 671

szentmártoni Szt. Márton-egyház
788

Szentmihály (S. Michael) 294
– (Zentmychal, Zentmyhal) 567
– (S. Michael), birtok 293
– (Zentmihal) (Bars m.) 591
– (S. Michael) (Zágráb m.) 293
Szentpál (Zenthpal), elnéptelenedett

település a mai Debrecen köze-
lében (Bihar m.) 316

Szentpéter (Zenthpeter), ma Pete-
rance, Ho. (Körös m.) 226, 387,
340

Szentszalvátor (S. Salvator), ma
Mirkovci, Ho. (Valkó m.) 290,
565, 645

Szepes (Scypus) 178
Szepes megye 10, 599, 729, 750

szepesi (Scepus, Sepes) Szt. Már-
ton-egyház káptalanja 10, 18,
34, 46, 47, 51, 57, 123, 128,
129, 130, 138, 148, 163, 177,
187, 261, 281, 289, 310, 312,
331, 346, 424, 451, 476, 486,
517, 531, 544, 549, 550, 584,
599, 602, 603, 626, 632, 641,
657, 683, 702, 728, 729, 741,
758, 750, 753, 759, 770

– comes l. András, Iván fia
– custos l. Jakab
– kanonok l. Arnoldus de Caucina;

Pál fr.
– prépost l. Miklós; Salamon fr.
– succentor l. György
Szepetnek

(Tapolcafő,Thapolchafeu,
Zepethnek) (Zala m.) 490

Szer (Zeer, Zery) ma Ópusztaszer
(Csongrád m.) 726, 734

Szerafin (Serephyn), fia János 90
szerb király 627
Szerbia (Rascia) 344, 376, 377, 386,

439, 440, 627, 723, 724, 749
Szerdahely (Zeredahel) 304
– (Zeredahel) 513
– (Zeredahel), puszta a mai Lovász-

patona közelében (Győr m.) 299
– (Zeredahel), ma Bodrogszerda-

hely (Streda nad Bodrogom),
Sz. (Zemplén m.) 37, 123

– (Zeredahel), hn. (Veszprém m.)
513

Szerecseny (Zerechen) (dict.) Jakab
mester 276

– (Zerechen) 719
szerémi comes l. András
– kamaraispán l. Szaracén Jakab
– püspök 182, 186 l. még Péter;

Tamás fr.
Szerep (Zerep) (Bihar m.) 805
Szeretva (Zerethua), folyó 55
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– (Zeretua, Nogzeretua, Kuszere-
tua), ma Nagy- és Kisszeretva
(Stretava és Stretavka, Sz.)
(Ung m.) 55

Szerk (Zerk), elnéptelenedett tele-
pülés a mai Rajka közelében
(Moson m.) 676

Szicília (Sicilia) 17, 713-714 között,
795

szigetfői (Zygetfeu) főesperes l.
András

Szigfrid (Seffridus Sefredus, Sefrid,
Syffrid, Syffredius) fr., garam-
szentbenedeki apát 6, 7, 11, 22,
121, 125, 137, 271, 509, 369,
370, 392, 393, 394, 618, 629

– (Sefridus), András fia 63
Severed (Sefredus, Sefridus), fiai:

László és Miklós, káldi 63, 685
Szikszó (Zykzow) (Abaúj m.) 504
Szilvás (Zyluas), ma Tasnádszilvás

(Silvaş), R. (Közép-Szolnok m.)
373

Szimota (Zymota), elnéptelenedett
település a mai Herkóca (Hrt-
kovci) közelében, Szer. (Szerém
m.) 790

Színész (Istrio) Tamás, fiai: Pető és
Dobus (dict.) Mihály, váradi
142

Szinva (Zynywa), folyó 298
Szinye (Scuenye, Scynia, Svyne,

Swyne, Ziunye), ma Svinia, Sz.
(Sáros m.) 129, 130, 366, 463,
517

Szkáros (Scarus), ma Skerešovo,
Sz. (Gömör m.) 146, 506, 512

szlavón(-horvát) bán l. Henrik, Ist-
ván; István, Lachk fia; Mikcs;
Miklós, István fia

– herceg l. István
– vicebán l. Péter, Mihály fia

Szlavónia (Sclavonia, Sclauonia,
Schlauonia) 19, 63, 139, 143,
213, 226, 273, 267, 293, 295,
294, 332, 339, 340, 352, 356,
358, 359, 363, 372, 381, 382,
387, 401, 402, 411, 436, 489,
522, 524, 536, 600, 601, 606,
612, 673, 674, 675, 679, 680,
724, 736, 760

Szlavos (Zlaushaza), ma Slavo-
šovce, Sz. (Gömör m.) 243

szokás, országé 8, 25, 85, 172, 173,
327, 333, 343, 369, 373, 392,
393, 497, 503, 516, 519, 532,
544, 549, 554, 597, 613, 618,
629, 637, 663, 676, 746, 751

szolga, szolgálónő 97, 530
Szolnok (Zolnuk, Zulnok, Zonuk)

megye 60, 68, 100, 149, 193,
194, 196, 215, 216, 259, 364,
344, 348, 368, 373, 386, 439,
440, 511, 723, 724, 743, 749,
806-807 között

szolnoki (Zolnuk, Zonuk) főesperes
l. Bertalan mester

– comes l. András; István; Kont
Miklós; Miklós; Tót Lőrinc

Szombathely (Zombathel), ma
Krassószombat (Banatska
Subotica), Sze. (Krassó m.) 734

– (Zombathaza), ma Zalaszombatfa
(Zala m.) 332

Szomolnok (Smulnuchbanya), ma
Smolník, Sz. (Szepes m.) 749

szomolnoki bíró l. Stengel (dict.)
Miklós c.

– notarius l. János
szomszédok és határosok 2, 7, 23,

24, 36, 52, 53, 56, 58, 59, 63,
68, 74, 89, 100, 110, 114, 126,
136, 145, 147, 148, 161, 165,
167, 172, 173, 198, 174, 144,
173, 209, 210, 212, 223, 225,



626

238, 240, 246, 250, 251, 252,
268, 270, 272, 286, 330, 340,
342, 347, 356, 358, 360, 367,
372, 378, 394, 397, 281, 346,
398, 403, 415, 420, 436, 441,
467, 469, 474, 486, 491, 497,
503, 510, 519, 528, 532, 544,
554, 562, 591, 599, 607, 608,
610, 611, 615, 616, 629, 631,
632, 643, 644, 645, 670, 671,
673, 682, 702, 737, 738, 744,
746, 756, 757, 784, 750, 752,
755, 773, 786, 790, 792, 753,
788

Szopor (Swpwr), ma Mezőszopor
(Soporu de Câmpie), Ro., (Ko-
lozs m.) 379

Szőke (Zeuke), Heym-i 57
– (Zeuke), Gigan fia, gyepűi 447
– (Zeuke) (dict.) János comes, fiai:

András, Pál, Márk, lánya:
Bagow, tunyogi 141, 208

– (Zeuke) (dict.) Miklós, hosszúme-
zei 528

– (Zeke, Zeuke, Zewke) (dict.) Pé-
ter, Várdai László fia János fa-
mulusa és megbízottja 50, 250,
251, 304, 305, 306, 307, 326,
654

– (Zeuke), fia Pető 734
szőlő 58, 75, 81, 115, 124, 135, 140,

142, 257, 260, 293, 445, 466,
478, 498, 525, 530, 565, 581,
582, 590, 609, 622, 645, 703,
720, 721, 744, 746, 752, 756,
784, 785

szőlőadó (vinidator) 161
Szőlős (Zewlus, Zeules), hn. 247
– (Zeleus, Zeuleus), ma Balatonsző-

lős (Zala m.) 445
– (Zeulu), ma Vinodol, Sz. (Nyitra

m.) 591

Szörénd (Zeurind), ma Ferend (Fe-
rendia), R. (Krassó m.) 705

Szörény (Zeurin, Zeurinum, Zeury-
num, Zewrinum) 86, 194, 196,
259, 262, 344, 386, 439, 440,
599, 723, 724, 749, 750

szörényi bán l. Miklós, Péter fia,
szécsi

Szőrös (Zeurus) (dict.) Péter 122
– (Zeurus, Zevrus), fia Mátyás 99,

128, 476, 550
szövet, popringi 502
–, szürke (zefer) 502
Sztankóc (Ztankoch), ma Vol’a, Sz.

(Zemplén m.) 528
Sztára (Stara), ma Staré, Sz. (Zemp-

lén m.) 57
Szucsák (Zwchak), ma Szucság

(Suceagu), Ro. (Kolozs m.) 379
Szucsány (Suchchan), ma Nyitra-

szucsány (Nitrianske Sučany),
Sz. (Nyitra m.) 746

Szuha (Zuha), ma Nagyszuha (Veľ-
ká Sucha), Sz. (Hont m.) 151

szüret 785

T

Tagy (Thaagh), elpusztult település
Szamosdob közelében (Szatmár
m.) 70

takaró 502
talentum 9, 157, 171 (széles bécsi),

385, 388, 482, (széles bécsi),
620 (denár)

Tamás l. Nagy (Magnus) Tamás
– l. Színész Tamás
– l. Tyuk (dict.) Tamás
– 287
–, mester, beregi alispán 454, 456
–, béri 325
–, fr., cikádori apát 82, 124
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–, csanádi püspök 194, 196, 259,
291-292 között, 344, 386, 439,
440, 557, 667, 723, 724, 749

–, esztergomi érsek 160
–, erdélyi custos 633, 634
–, erdélyi vajda, szécsényi 68
–, fehérvári főesperes 149
–, Gerwin-i rector 453
–, kamarahaszna-beszedője 807
–, királyi ember, varbóki 621
–, megyei kiküldött, szolnoki 688
–, némai nemes 68
–, nyitrai prebendarius karpapja 135
–, pécsi káptalan prebendarius pres-

bitere és Szt. Demeter vértanú-
oltár mestere 527

–, a pécsi Szt. Balázs vértanú-oltár
mestere, pécsi karpap 769

–, fr. szerémi püspök, Beke fr.-e
194, 196, 259, 344, 386, 439,
440, 505, 723, 724, 749

–, szerki 676
–, tihanyi apát 106
–, varbóki 532
–, Waal-i 244
–, a veszprémi Szt. Margit-egyház

papja 56
–, mester, András fia, zempléni

comes 592, 677, 696
–, Balázs fia 206
–, Batyz fia 362
–, Bynd fia, Margit apja, málasi

450, 636
–, Chata fia, besenyő, szentmártoni

391
–, Csirke (dict.) István fia 632
–, mester, Dénes fia, István apja,

losonci és régeni 173, 250, 251,
252, 305, 342, 589, 611, 653,
710, 743

–, Dénes fia, Miklós apja, jánki 270,
734

–, mester, Dénes fia, szentmártoni
35, 89

–, Ders fia, Demeter apja, szuhai
151

–, Domonkos fia, vasadi 622
–, Fábián fia, hermáni 565
–, Farkas fia, Vesszős mester famu-

lusa, nyíri nemes 492, 526
–, Ferenc fia, turini 403
–, Fülöp fia, királyi ember 645
–, István fia, szeretvai 55
–, Jako fia, csányi nemes 632
–, János fia 804
–, János fia, bárcai 602, 603
–, János fia, csarnavodai 326, 669
–, János fia, hercegi ember 600, 679
–, mester, János fia, István, László

és János apja, biri 314, 630,
647, 688, 701, 722

–, János fia, szentesi 637
–, Kemen comes fia 602, 603
–, László fia 325, 652
–, mester, László fia, hercegi udvari

ifjú, gerzencei comes és med-
vevári várnagy, szentjakabi 340,
358, 387

–, László fia, királyi ember, korpádi
273

–, László fia, szécsi 45, 308
–, Lőrinc fia, petri 688
–, Lőrinte fia, Miklós és János, apja,

essegvári 62, 122, 286
–, Márk fia, nagyécsi 784
–, Márton fia, Chonk fia Kene meg-

bízottja 544
–, Martunus fia, Barnabás, Kelemen

és Péter apja, komári nemes 426
–, Máté fia, roskoványi 51
–, Mihály fia, fiai: János és Tamás,

Apa fia Miklós lányának férje,
bojti 172, 174

–, Mihály fia, lóci 582
–, Miklós fia, Chan-i 25
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–, Miklós fia, királyi ember, bese-
nyői 319, 320

–, Miklós fia, oszlányi 554
–, Miklós fia, Teulche-i 167
–, Mothk fia, udvari lovag 386
–, Moyus fia 602, 603
–, Mykola fia 462
–, Namzlou fia 71, 111
–, mester, Pál fia, bálványosi vár-

nagy 491, 510
–, mester, Péter fia 224
–, Péter fia, esztergomi laicus 166
–, Péter fia, királynéi hospes 4
–, Péter fia, királyi ajtónállómester,

volt erdélyi vajda, liptói comes
72, 408, 599, 723, 724, 749,
750

–, Péter fia, petleni 360
–, Péter fia, sári 409
–, mester, Péter fia, szécsényi 434
–, Pető fia, megyei ember, mérei

197, 269
–, Petőc fia, kurali nemes 526
–, Raphael fia, kendi 710
–, Simon fia, váradi kanonok, tövisi

790-791 között
–, Pál fia, vasvári 326, 373, 669
–, Tamás fia, bojti 172
–, Tiba fia, Miklós és László apja

464
–, Tiburcius fia 746
–, Tonk fia 503
–, fia András, szászi 349, 397
–, fia Antal 87
–, fia Bakou, kurali nemes 526
–, fia Bálint, proszeki 403
–, fia Benedek, magasi nemes 778
–, fia Benedek, recski 279
–, fia Domonkos, tárkányi 308
–, fia István 678, 694
–, fia Iwech, Felső-Ztaynycha-i 272
–, fia Jakab 329
–, fia János 315

–, fia János, bőnyi 738
–, fia János, csapi 564, 639
–, fia János, jutasi 535, 548
–, fia János, komorói 307
–, fia János, koppányi 475
–, fia János, ugi 354
–, fia Joachim, garicsi 704
–, fia László 617
–, fia László, Bakouch-i 503
–, fia Kónya, országbíró, turóci co-

mes, volt vajda 23, 24, 34, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 72,
78, 81, 98, 99, 107, 123, 128,
132, 133, 141, 152, 158, 161,
168, 169, 170, 194, 196, 205,
208, 211, 215, 219, 230, 236,
244, 247, 259, 262, 270, 272,
288, 297, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 327, 344, 346, 347, 362,
365, 383, 386, 403, 418, 425,
434, 439, 440, 486, 472, 473,
474, 475, 476, 487, 490, 497,
499 519, 529, 531, 532, 544,
550, 554, 555, 598, 599, 621,
632, 638, 641, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 671, 683, 684, 685,
697, 708, 723, 724, 730, 731,
732, 738, 739, 744, 745, 746,
749, 750, 752, 753, 754, 759,
768, 769, 775, 776, 777, 783,
796, 802, 803, 804, 805

–, fia Márk, blinjai 85
–, fia Mihály 9
–, fia Mihály 230, 245
–, fia Mihály 353, 441
–, fia Mihály, lóci 582
–, fia Miklós, Olymanch-i 753
–, fia Miklós, paszabi 781
–, fia Miklós, Stroloityche-i 57
–, fia Pál, komári nemes 426
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–, fiai: Bedő és János 508
–, fiai: László és Miklós 657
–, fiai: László és Miklós, raszlavicai

531, 584, 702
–, fiai: Domonkos, János és Péter,

besenyő, szentmártoni 391, 788
tanítómester 417, 586
tanú, tanúállítás 173, 219, 373, 379,

529, 620
Tapazenthmyklos l. Tápszentmiklós
Tapazenthmyklous l. Tápszentmiklós
Tapolca (Tapolcha, Thapolcha,

Thopolcha) (Zala m.) 445, 447,
516

Tapolca (Thopoloch), folyó 673
Tapolcafő l. Szepetnek
Tapolcha l. Tapolca
Tapolcsány (Thopulchan, Nagy-),

ma Topol’cany, Sz. (Nyitra m.)
554

Tápszentmiklós (Tapazenthmyklos,
Tapazenthmyklous) (Veszprém
m.) 738

Tapu, folyó 497
Tapul 497
Tar (Thar) (dict.) János, László fia

226, 340, 358, 387
Tarca (Tharcha) folyó 497
Tarcai (Tarcha, Tharcha) főesperes-

ség l. Miklós
Tarcha l. tarcai főesperes
Tarchahaza l. Ondótelek
Tarkan l. Tárkány
Tárkány (Tarkan, Kystarkan), ma

Kistárkány (Mali Trakany), Sz.
(Zemplén m.) 308

– (Tharkan, Oltarkan, Felső-, Alsó-
), ma Felsőtárkány (Borsod m.)
404, 405

Tarkő (Thorku, Torkow), ma Kame-
nica, Sz. (Sáros m.) 432, 496

Tarnóc (Kystornouch), elpusztult te-
lepülés a mai Rimaszombat kö-
zelében, Sz. (Hont m.) 312

Tárnok (Tarnuk), ma Csátalja (Bod-
rog m.) 222

tárnokmester 22, 554 l. még Cikó;
Dénes, István fia; Henrik, Ist-
ván, Olivér, Pál

tárnokmester albírája l. György,
romhányi

tárnokmesterség 194, 196
Tarnuk l. Tárnok
Tarpa (Thorpa, Torpa) (Bereg m.)

454, 500
Tasnád, ma Tăşnad, Ro. (Közép-

Szolnok) 373
Tata, város (Komárom m.) 198
Tatamér (Thatamer), fehérvári pré-

post 229, 581
tatárok (nép) 107, 403, 806-807 kö-

zött
Teben l. Dévény
Técs (Thech), elnéptelenedett tele-

pülés Bánvásári közelében, Ro.
(Zaránd m.) 525

Teeth l. Tét
Teglaegeteu l. Téglaégető
Téglaégető (Teglaegeteu), Kisbarót

birtok része 237
Tegzes (dict.) György, Dénes apósa

753
– (Tegzus) (dict.) János, fia György

552, 753
– (Thegzes) (dict.) Pál, técsi 525
Tegzus l. Tegzes
Tejfalu (Theyfalw), ma Mliečno,

Sz. (Pozsony m.) 323
Tekenye (Zala m.) 116
Tekule, nem 544
Telegd (Thylegd), ma Mezőtelegd,

Tileagd, Ro. (Bihar m.) 149
telegdi (Thylegd) főesperes l. László
telek (locus sessionalis, locus sessi-

onis, sessio, teluk) 58, 152, 153,
205, 218, 297, 325, 355, 374,
391, 498, 464, 455, 509, 530,
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534, 581, 609, 642, 652, 672,
703, 707, 752, 788, 800

Telektó (Thelecttow, Thelekthow),
halastó (Szabolcs m.) 252

Telmanus, volt budai bíró, fia Péter
253

Temerdukhegh, hegy 752
Temes megye 705
temesi főesperes l. István
temető 8, 152, 391
Tengerentúl (Pars Transmarinis,

Partes Maritimas) 209, 212, 579
Teodor 57
–, lánya: Constantia asszony, ládi

711
Tepla, ma Liptótepla (Liptovská

Teplá), Sz. (Liptó m.) 562
Tereche l. Terecse
Terecse (Tereche), elpusztult tele-

pülés Nyírjákó közelében (Szat-
már m.) 373

Terestinye l. Teresztenye
Teresztenye (Terestinye), elpusztult

település a mai Csoltó (Čolto-
vo) közelében, Sz. (Gömör m.)
34

Teriek l. Terjék
Terjék (Teriek, Teryek) (dict.) Péter

123
Terne l. Csukárd
Ternye (Kysternye), ma Terňa, Sz.

(Sáros m.) 531
Terpe (dict.) János, Mátyás fia,

altárkányi András lánya: Margit
férje, László apja 303

terragium l. adó
Terye, jobbágy 498
Teryek l. Terjék
Tese, I. Károly király famulusa, fia

András 161
Teszér (Thazar), ma Barstaszár,

Tesárske Mlyňany, Sz. (Bars
m.) 7, 11

Tét (Teeth), Nyírtét (Szabolcs m.)
373

Tete (Thete), puszta a mai Gomba
közelében (Pest m.) 246

Tétény (Tetun), ma Budapest része
(Pest m.) 161

Tetheus l. Töttös
Tethews l. Töttös
Tetun l. Tétény
Teulche, hn. 167
Teutel, hn. (Veszprém m.) 705
Teutes l. Töttös
Teuteus l. Töttös
Teutheus l. Töttös
Teuthews l. Töttös
teülgyfa l. fa
Thaagh l. Tagy
Thabur, fiai: András, és Dauich,

egyházasmagyari 534
Thanalch, fia János 378
Thapolcha l. Tapolca
Thapolchafeu l. Szepetnek
Thapolchafeu l. Tapolcafő
Thar l. Tar
Tharcha l. tarcai főesperes
Tharkan l. Tarkány
Tharnowcz, hn. (Orbász m.) 226
Thatamer l. Tatamér
Thazar l. Teszér
Thech l. Técs
Thegzes l. Tegzes
Thelecttow l. Telektó
Thelekthow l. Telektó
Thete l. Tete
Theutes l. Töttös
Theuthes l. Töttös
Theutos l. Töttös
Thewk l. Tök
Theyfalw l. Tejfalu
Thezer l. Teszér
Thiburcius l. Tiburcius
Tholdy l. Told
Tholnas, László fia 325
Thombaldus (Thomboldus), mester

310
Thomboldus l. Thombaldus
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Thoplica l. Toplica
Thopoloch l. Tapolca
Thopulchan l. Tapolcsány
Thor (dict.) Péter, fiai Jakab és Fü-

löp 514
Thorbatheupataka, folyó 497
Thorda l. Torda
Thorku l. Tarkő
Thorna l. Torna
Thornalia l. Tornalja
Thornaua l. Tornava
Thorpa l. Tarpa
Thot l. Tót
Thoth l. Tót
Thothrazlauicha l Tótraszlavica
Thoty l. Tóti
Thout Selymes l. Tótselymes
Thouthy l. Tóti
Thoutsolyumus l. Tótsolymos
Thur l. Túr
Töre (Thura, Nagy-, Kis-), ma Töre

(Turá), Sz. (Bars m.) 450
Thuroch l. Turóc
Thurpe (dict.) János, Mátyás fia,

László apja, tárkányi 404
Thuruch l. Turóc megye és konvent
Thurucz l. Turóc
Thuser l. Tuzsér
Thusyr l. Tuzsér
Thuteus l. Töttös
thwl l. fa
Thyburcii l. Tiburcius
Thykud l. Tyukod
Thylegd l. Telegd
Thylo, Miklós apja, Padalyan-i 476
Thyrien-i (dict.) Péter, minorita fr.,

Magyar Pál feleségének gyónta-
tója 700

Thytie Kuswrem, tó (Szabolcs m.)
251

Tiba (Tyba), ma Tibava, Sz. (Ung
m.) 15, 353, 441, 528, 595

Tiba (Tyba), fia István, veszprémi
szolgabíró, jutasi 716

– (Tyba), fia Mihály 684, 769
– (Tyba), fia Mihály, lánci 116

– (Tyba), fia Tamás, lánya Ilona
464

Tiburcius (Thiburcius), mester, bir-
tokos 436

– (Thyburcii), fia Benedek 313
–, fia Tamás 746
Tiburctelke (Tyburchteleke), el-

pusztult település Kajántó
(Chinteni) közelében, Ro.
(Kolozs m.) 77

tihanyi apát l. Pertholdus fr.; Tamás
tihanyi konvent 24
tilalmazás (ellentmondás, tiltako-

zás) 2, 23, 24, 43, 54, 56, 57,
58, 59, 63, 85, 91, 100, 105,
107, 109, 127, 150, 152, 159,
161, 163, 172, 174, 195, 197,
210, 223, 224, 225, 229, 238,
240, 243, 250, 251, 269, 270,
277, 282, 290, 305, 308, 311,
313, 316, 320, 341, 346, 347,
356, 360, 369, 390, 392, 393,
394, 403, 415, 419, 420, 424,
433, 445, 447, 448, 455, 456,
467, 469, 470, 471, 472, 474,
480, 481, 484, 486, 490, 496,
497, 509, 513, 527, 531, 532,
535, 544, 592, 594, 598, 612,
614, 617, 618, 629, 630, 631,
640, 643, 644, 645, 664, 670,
676, 680, 682, 683, 684, 688,
694, 702, 717, 738, 739, 741,
745, 746, 751, 753, 771, 782,
790, 805,

tiroli gróf l. János
Tisza (Iza, Tycia), folyó 251, 342
titeli prépost 181 l. még Gillermus
titkos kancellár, hercegi l. Péter,

vasvári prépost
titkos kancellár, királyi l. László,

csázmai prépost
Tivadar (Tyuodorus), fia László 32
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tized 124, 233, 265, 294, 302, 352,
576, 590, 606, 698, 756, 760,
761, 781, 785

tizedjegyzék 177, 179, 181, 183,
187, 175, 185, 189, 191, 300

tizedkörzet 302
tizedköteles javak 293
tizedszedő 785 l. még Arnoldus de

Caucina
tó 252, 298, 358, 403, 684, 792
Toka (Tokay) (Abaúj m.) 502, 753
Tokay l. Tokaj
Told (Tholdy, Toldy) (Bihar m.) 95,

399, 435
Toldy l. Told
Tolna megye 350, 646, 791
tolnai comes l. Henrik
Tolth (dict.) István, Jegkel fia, Ber-

golch-i 676
tolvaj, tolvajlás 352, 401, 523, 563
Tompa, András fia, Boytum-i 86
Tonk, Péter fia, füssi 733
–, fiai: Jakab, László, Mátyás és

Tamás 503
Topla, hn. 258
Toplica (Topolcha), folyó 8
– (Topolcha), kerület 8
toplicai (Thoplica) konvent és mo-

nostor 121, 624
Topol, folyó 497
Topolcha l. Toplica
Topul, folyó 496, 497
Toranlya l. Tornalja
Torbatheupataka 497
Torda (Thorda), ma Turda, Ro.

(Torda m.) 60, 68, 61, 100, 149,
379,

–, megye 201
tordai főesperes l. Salamon
Torkow l. Tarkő
Torna (Thorna), hn. (Abaúj m.) 497,

753
– (Turnua), ma Apácatorna (Veszp-

rém m.) 285

–, megye 585
Tornalia l. Tornalja
Tornalja (Thornalia, Tornalia, Tor-

nalya, Alsó-, Felső- ), ma Tor-
naľa, Sz. (Gömör m.) 36, 147,
681, 804

Tornalya l. Tornalja
Tornava (Thornaua), elnéptelene-

dett település a mai Csetnek kö-
zelében, Sz. (Gömör m.) 604

Tornouch, rét 403
Torpa l. Tarpa
Tot l. Tót
Tót (Toth) István, ládi Domonkos

fia János lányai: Klára és Orso-
lya famulusa 670

– (Thot) (dict.) Miklós, perényi 289
– Péter, szinyei 517
– (Thoth) (dict.) István, fia: János,

jobbágy 193
– (Tot, Sclaus, Sclavus, Sclauus)

Lőrinc, mester, fiai: Miklós és
Lőkös 440, 581, 723, 724, 785

Totaryewazela, birtok, Ho. (Zágráb
m.) 410

Tótfalu (Totfolu, Tothfalu) (Hont
m.) 540

Totfolu l. Tótfalu
Toth l. Tót
Tothfalu l. Tótfalu
Tóti (Thoty, Thouthy), elpusztult te-

lepülés Csátalja közelében
(Bodrog m.) 208, 231, 222, 408

Tótraszlavica (Thothrazlauicha), ma
Vyšné Raslavice, Sz. (Sáros m.)
464

Tótsolymos (Thout Selymes, Thout-
solyumus, Touthsolyumus), ma
Šarišské Sokolovce, Sz. (Sáros
m.) 163, 544

tótsolymosi Szt. Miklós hitvalló-
egyház 544

Tou (dict.), mocsár 800
Toufeu l. Tüttös
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Toufeu, víz (Zala m.) 792
Touthsolyumus l. Tótsolymos
Tök (Thewk), Alsó- és Felsőtök

(Tiocu de Jos/de Sus), R. (Do-
boka m.) 710

Töttös (Tetheus, Tethews, Teutes,
Teuteus, Teutheus, Teuthews,
Theutes, Theuthes, Theutos,
Thuteus, Tuteus, Tutueus, Tu-
tews, Twtheus) mester, Imre fia,
Vesszős fr.-e, László és Miklós
apja, királyi ajtónállómester, ki-
rálynéi tárnokmester, pilis co-
mes, óbudai várnagy. becsei 43,
124, 194, 220, 222, 223, 224,
225, 231, 232, 244, 259, 319,
320, 280, 344, 408, 439, 440,
540, 609, 663, 707, 709

Töttös (Tuteus), ma Csikóstöttös
(Tolna m.) 646

Tövis (Spinis) ma Teiuş, Ro. (Fehér
m.) 790-791 között

Tövised (Tyuis) 780
trágyázott földek 205, 254
Trenchynium l. Trencsény
Trencsény, megye (Trenchynium,

Trynchinium) 386, 414, 495,
554

– – hatósága 514
trencsényi alispán l. Pál mester
trencsényi főesperes l. Péter, István

fia
trencsényi várnagy l. Pál mester
Treutel (Treuthel, Treutul) (dict.)

Miklós, volt pozsonyi comes
58, 63, 346, 407

tributum 285, 344, 348, 431, 460,
707, 723, 732, 785

tributum montis l. hegybér
trinarium 785
Trynchinium l. Trencsény
tudományok mesterévé való avatás

699
tul l. fa

Tul, hn. (Somogy m.) 703
Tuluk (dict.) Pál, Péter fia 78
tunella 124, 785
Tunyog (Tunyugh), ma Tunyogma-

tolcs (Szatmár m.) 141, 208
Tunyugh l. Tunyog
Túr (Twr) 258
– (Thur, Twr, Nagy-, Közép-, Kis-)

ma Felső- és Nagytúr (Horné
Turovce és Veľké Turovce), Sz.
(Hont m.) 126, 151

– (Tur), ma Tordatúr, Tureni, Ro.
(Torda m.) 485

Turapataka l. Turin
Turcech, fia László 536
Turek, birtok (Zala m.) 516
Turin (Turapataka), ma Lisková-

Turík, Sz. (Liptó m.) 403
Turóc (Thuroch, Thuruch, Thurucz,

Turuc, Turuch) megye 2, 24,
36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
53, 54, 56, 58, 81, 90, 98, 99,
107, 111, 132, 152, 161, 168,
169, 170, 270, 208, 244, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 327, 346, 347, 365,
383, 403, 408, 418, 425, 434,
472, 473, 474, 475, 476, 490,
499, 529, 531, 532, 544, 555,
599, 621, 638, 641, 656, 657,
658, 659, 660, 661, 662, 663,
665, 666, 671, 683, 684, 685,
697, 723, 724, 731, 732, 738,
739, 744, 745, 746, 753, 750,
752, 754, 775, 777, 776, 804,
805

turóci comes l. Tamás, János, Gilét
fia;

– prépost l. Pál
Turra, hn. (Gömör m.) 804
Turuc l. Turóc megye
Turuch l. Turóc megye
Turul, fia Demeter, kávási 373
Tusculanum-i püspök l. Vilmos
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Tuser l. Tuzsér
Tusyer l. Tuzsér
Tusyr l. Tuzsér
Tuteus l. Töttös
Tutews l. Töttös
tutor, protector 578
Tutueus l. Töttös
Tuzsér (Thuser, Thusyr, Tuser,

Tusyer, Tusyr) (Szabolcs m.)
173, 250, 251, 306, 305, 589,
611, 653

türjei (Jurle, Kis-, Nagy-, Zala m.)
Boldogságos Szűz monostor és
prépostja 1 l. még Péter fr.

tüskebokor 673
Tüttös (Teuteus, Toufeu), ma Pacsa

része, (Zala m.) 792
twl l. fa
Twl, hn, 371
Twr l. Túr
Twtheus l. Töttös
Tyba l. Tiba
Tyburchteleke l. Tiburctelke
Tycia l. Tisza
Tykud l. Tyukod
Tyla, hn. 485
Tynninium l. Knin
Tynynyum l. Knin
Tyolfa 107
Tyuk (dict.) Tamás, Scolastica apja,

udvari familiáris 83
Tyukod (Thykud, Tykud) (Szatmár

m.) 79, 373
Tyuodorus l. Tivadar
Tywan, fia Fülöp, kisfaludi 555
Tyzakuz, erdő 173
Tyzow, fia Miklós, Ratetchy nem-

zetség tagja 410

U

U l. Magyarország
Ubul (Vbul), László fia, kállói 314

Ubul (Wbul), Mihály fia, nagysem-
jéni 668

udvarbíró l. Olivér
Udvarhely (Wduarhel, Vduarhel)

527
Udvarnok (Oduornuk, Vduornuk,

Wdwornuk) ma Dvorníky, Sz.
(Nyitra m.) 723

Ug (Ugh, Wgh), fia Lőrinc, ugi 354,
778

Ug (Ugh, Wgh), puszta, a mai Ke-
menesmagasi mellett (Vas m.)
354, 778

Ugal (Wgal), elpusztult település
Tab közelében (Somogy m.) 58,
408, 599, 712, 750

Ugh l. Ug
Ugocsa (Wgacha) megye 373
Ugrin, fia Budizlaus 606
– (Wgrinus), fia Jakab, Peech-i 513
–, fia Miklós 466
– (Vgrin), fia Pongrác 406, 439
Ugróc (Vgroch, Kis-, Nagy-), ma

Vel’ké és Malé Uherce, Sz.
(Bars m.) 554

új adomány (nova donatio) 113,
114, 209, 403, 409, 544, 540,
711

Újbánya (Kunispergh, Kunusperg),
Nova Baňa, Sz. (Bars m.) 125

– város bírája 125
– város esküdtjei és polgárai 125
újbányai esküdt l. Vlman Pibruntl,

Herman Sentel, Konth Wynk és
Heynchman Celer

Újbuda (Nova Buda), vár 568
Újfalu (Wyfalw, Wyfolu) 497
– (Vyfolu, Wyfau, Wyfolu), ma

Nyergesújfalu (Esztergom m.)
157, 171, 388, 385

– (Wyfalu, Vyfolw, Wyfolw), ma
Szinyeújfalu (Chminianska No-
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vá Ves), Sz. (Sáros m.) 496,
702

– (Wyfalu), ma Uraiújfalu (Vas m.)
239

Újhely (Vyhel), ma Sátoraljaújhely
(Zemplén m.) 32

újhelyi esküdt l. László, Tivadar fia;
István, Benedek fia 32

– hospesek 32
Újlak (Vylak) (Bihar m.) 282
– (Wylak, Wylok, Nagy-), ma

Nyitraújlak (Veľké Zálužie), Sz.
(Nyitra m.) 723

– (Wylak), ma Bodzásújlak,
Novosad, Sz. (Zemplén m.) 235

– (Wylak), ma Vasvár része (Vasvár
m.) 705

Újvár (Vjuar), hely és districtus 453
– (Wyuar, Wywar) megye 123, 602,

603
újvári (Wyuar) egyház és rectora

33, 329, 464 l. még János
Újvásár (Wyuasar), elnéptelenedett

település a mai Nagymagyar
(Zlaté Klasy) közelében, Sz.
(Pozsony m.) 787

Ulászló (Wladislaus), bencés szer-
zetes, lengyelországi 713-714
között

–, I. lengyel király 123
Ulrik, helfesteini comes 336
–, fia Albert 457
–, fia László 417
Ultra Brenta-i főesperesség (pado-

vai egyházmegye) 627
Ung (Hung, Ungh, Vng, Wngh)

megye 74, 235, 441, 523, 528,
564, 639

– – hatósága 523, 564, 639
Ungh l. Ung megye
Ungh l. ungi főespres
ungi (Ungh, Vng, Vngh, Wngh)

főesperes 437 l. még Péter

– alispán l. László, Ábrahám fia
– comes l. Miklós mester, János fia
Upulia l. Oppeln
urceum 785
Úrkút (Vrkuta) (Veszprém m.) 106
urna l. csöbör
Úszor (Vzur), ma Kvetoslavov, Sz.

(Pozsony m.) 218, 478
út 8, 11, 21, 36, 53, 63, 96, 79, 144,

165, 251, 252, 257, 272, 290,
293, 294, 298, 358, 360, 372,
397, 367, 466, 492, 497, 532,
591, 602, 603, 615, 616, 632,
672, 673, 678, 682, 692, 693,
702, 719, 720, 721, 738, 746,
751, 752, 756, 790

Uxsou, folyó 750
Uza (Wza), fia János, Legenpataka-i

497
Uztupan l. Osztopán
Üröm (Eurem) (Pest m.) 161

V

Vaag l. Vág
Vaarheghy l. Várhegy
Vaaska l. Vaska
Vác (Wac, Wach, Wachy), város

(Nógrád m.) 196, 259, 607, 608
váci cantor l. Bisetum fia Péter
– custos l. Domonkos
– püspökség 48
– főesperes l. Miklós
– kanonok l. tövisi Simon fia Simon
– káptalan 151, 264, 266, 287, 409,

615, 616, 681, 691, 767, 804
– lector l. Miklós
– prépost l. Domonkos
– püspök l. János, Mihály
Vadász (Vodaz, Wodaz), Alsó- és

Felsővadász (Abaúj m.) 43, 717
Vág (Vaag, Wag, Wagh), folyó 271,

348, 581
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Vágmellék (Wagmellyky), hn.
(Liptó m.) 403

Vaja (Vaya, Voya) (Szabolcs m.)
631, 688, 722

Vajnatina (Vaynatina), ma Vajna
(Vojnatina), Sz. (Ung m.) 523

Vál (Waal), hn. 244
Valkeuch l. Valkóc
Valkó (Volko, Volkow, Walkow,

Wlko, Wolko, Wolkou, Wol-
kow) megye 72, 318, 426, 449,
565, 593, 594, 614, 640, 645,
806

– – hatósága 565, 645
Valkóc (Valkeuch, Wolkolch, Kis-,

Nagy-), ma Volkovce, Sz. (Bars
m.) 198, 408

valkói comes l. Domonkos
Valkóvár (Volkowar), ma Vukovar,

H. (Valkó m.) 645
Valter, fiai: János és Balázs, Pla-

nicha-i 356, 359
vám 8, 82, 628 l. még hegyvám
Vámos (Vamus), ma Sajóvámos

483
Vamus l. Vámos
vár l. Berstyanóc, Berzéte, Ecseg,

Gimes, Hont, Hölgykő, Huszt,
Krasznahorka, Likava, Máré,
Medvevár, Nyaláb, Orbász, Sá-
ros, Sárvár, Sóvár, Szalánc,
Újbuda, Vitány

Várad (Varadinum, Warad) 196,
259, 465, 610-611 között

Várad l. Pécsvárad
Varada l. Várda
várad-előhegyi konvent 40, 43, 74,

79, 110, 1323, 173, 270, 282,
502

– prépost l. János
váradi (Warad) káptalan 5, 40, 41,

96, 123, 141, 172, 173, 174,
208, 270, 282, 291, 314, 325,
345, 368, 373, 284, 327, 400,

444, 488, 502, 605, 643, 644,
652, 661, 774, 780

– cantor l. László
– custos l. Gergely
– egyház karpapja l. Pál
– kanonok l. Kozma; tövisi Simon

fia Tamás
– kisebbik Mária-egyház 291
– lector l. Benedek
– prépost l. Fülöp
– püspök 568, 588 l. még Demeter
– püspök általános helyettese l. Be-

nedek
– püspökség 417, 588, 699
– Szt. Péter, az apostolok fejedel-

me-oltár és rectora 270
Varadinum l. Várad
Varalya l. Bakonya
Varasd megye 324, 748
varasdi comes l. Lőrinc
Varbók (Vorbou, Vorbouch, Wor-

bou), ma Kecskevarbók (Kozí
Vrbovok) vagy Nemesvarbók
(Zemiansky Vrbovok), Sz.
(Hont m.) 347, 532, 621

Várda (Warada, Warda, Varada,
Varda), ma Kisvárda (Szabolcs
m.) 35, 37, 50, 89, 132, 145,
240, 251, 304, 305, 306, 307,
326, 360, 365, 454, 455, 456,
470, 471, 500, 589, 611, 653,
654, 669, 713, 735

Várda (Warda) (Somogy m.) 682
Varda l. Várda
Varda (Warda), fia György 479,

801
varga l. Rubyn
Varhegalya (Bodosfalua, Bodusfal-

ua) (Sáros m.) 789
Várhegy (Vaarheghy) 806-807 kö-

zött
várhegyi várnagy l. Orbán
Vári (Wary), ma Vari, Ukr. (Bereg

m.) 4, 380, 400
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vári hospesek 380
– királynéi jobbágyok 400
várjobbágyok 736, 738
Várkony (Warkun), ma

Zengővárkony (Baranya m.)
206

– (Warkun), ma Sajóvárkony, Ózd
része (Borsod m.) 585

– (Varkun), ma Vrakúň, Sz. (Po-
zsony m.) 655

Varkun l. Várkony
várnagy 542 l. még Benedek, Pál

fia; Cudar Péter; György mes-
ter; Isep mester; István mester,
Pósa fia, szeri; János, Gilét fia;
János, Miklós fia; János, Sándor
fia; János; Macska (dict.) Do-
monkos; Miklós, Domonkos
fia; Miklós; Orbán; Tamás mes-
ter, László fia

város l. Győr, Esztergom, Sopron,
Veszprém

Varsány (Wassyan), ma Hontvar-
sány, Kalinčiakovo, Sz. (Hont
m.) 450

– (Wossyan), ma elpusztult telepü-
lés Jánosháza közelében (Vas
m.) 283, 659

Varuskekche (Szolnok m.) 215
Vas (Was) (dict.) János, szentegyedi

209
– (Woos, Vos) (dict.) Miklós 76, 77,

93, 149, 150
Vasad (Wasad), ma Érvasad, Văşad,

Ro. (Bihar m.) 277
– (Wosad), elnéptelenedett település

a mai Öreglak közelében (So-
mogy m.) 622

vásár 67,123, 259, 285, 511, 600,
679

Vasarhel l. Vásárhely

Vásárhely (Vasarhel), ma
Somlóvásárhely (Veszprém m.)
242, 285

Vaska (Vaaska), ma Vaška, Ho.
(Körös m.) 673

Vasvár (Castrum Ferreum, Vosuar)
(Vas m.) 25, 188, 326, 395,
481, 623, 747

– (Woswar) (Valkó m.?)755
– megye 25, 59, 63, 167, 199, 211,

220, 259, 274, 395, 416, 419,
481, 484, 555, 560, 613, 671,
680, 700, 623, 705, 723, 724,
748, 775

– – hatósága 25, 59, 211, 395, 416,
481, 542, 613, 623

Vasvári (Wosuar, Wasuar), ma
Batizvasvári (Batiz), Ro.
(Szatmár m.) 373, 669

vasvári cantor l. Domonkos, Ger-
gely

– comes l. Lőrinc, Olivér
– custos l. Mihály
– decan l. István
– káptalan 23, 25, 44, 59, 63, 108,

120, 167, 239, 210, 238, 313,
283, 330, 332, 415, 474, 475,
479, 480, 481, 484, 489, 498,
515, 529, 555, 579, 613, 642,
671, 708, 714, 718, 747, 775,
778, 792, 801

– polgárok 747
– prépost l. Péter
– vicecomes l. [....], Jakab fia,

Loos-i; Péter mester, Lőrinc fia
Vászoly (Wazwl, Wazul) (Zala m.)

445
Vát (Walch) (Vas m.) 479, 801
Vata (Vatha), ma Vajasvata (Zlaté

Klasy), Sz. (Pozsony m.) 397
Vatha l. Vata
Vaya l. Vaja
Vaynatina l. Vajnatina
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Vazul, hn. 745
Vbul l. Ubul
Vduarhel l. Udvarhely
Vduornuk l. Udvarnok
Vecse (Veche) (dict.) Miklós, fiai:

László, János és Renold 692,
693, 720, 721

Vecserkfalva (Wecherkfalua), el-
pusztult település a mai Gaboš
közelében, H. (Valkó m.) 290

Véd (Weed), elpusztult település a
mai Albis (Albiş) közelében,
Ro. (Bihar m.) 282

vég 502
végrendelet 201, 427, 700
Velence, város, Ol. 267
velencei követ l. Marco Cornano;

Mario Falier
velenceiek (nép) 344
Velez l. Velezd
Velezd (Velez, Veres, Werez, Al-

só-, Felső-), ma Sajóvelezd
(Borsod m.) 212, 361, 520, 585,
648, 670

Vendég (Vendegh) (dict.) Péter,
Tamás fiai: Miklós és László
megbízottja 657

vendégadó l adó
Vendegh l. Vendég
Venus, lóci Mihály felesége 582
Veprech, folyó 52, 53, 347, 532
Verebel l. Verebély
Verebély (Verebel), ma Vráble, Sz.

(Bars m.) 11, 591
Veres (dict.) Mihály 508
Veres l. Velezd
Veresmart (Weresmart), ma Maros-

veresmart (Vereşmort), Ro.
(Aranyos szék) 379

Verestó (Werusto) (Veszprém m.)
445

Vereuche l. Verőce
Verőce (Vereuche), ma Virovitica,

Ho. (Verőce m.) 673

– (Verucha), víz 673
– (Werewcze, Vereuche) megye

340, 700
verőcei comes l. István, Beke fia
– villicus l. János, Jakab fia
vértes (harcos) 328
Verucha l. Verőce
Vesen l. Vezseny
Vesprimium l. Veszprém
Veszprém (Vesprimium, Vezprimi-

um, Wesprim), település
(Veszpérm m.) 56, 179, 196,
421, 530, 716, 739, 744

– megye 24, 62, 122, 285, 286, 689,
690, 705, 714, 719

– – hatósága 689
veszprém egyházmegyei clericus l.

Jakab, János fia
veszprémi cantor l. Sebestyén
– custos l. István
– decan l. István
– egyházmegye 26, 117, 118, 179,

187, 188, 300, 384, 457, 533,
568, 571, 572, 573, 764

– kanonok l. András, Péter, Bálint,
Sponsus Jakab; János; Péter,
László fia

– káptalan 24, 56, 58, 62, 106, 122,
151, 242, 274, 286, 292, 354,
420, 445, 452, 513, 521, 530,
598, 689, 690, 705, 716, 730,
739, 744, 763

– lector l. János
– prépost 301 l. még Péter, László

fia; János
– püspök 241, 300, 568, 763, 765;

János, garai
– – káplánja l. Kelemen, László fia
– püspöki vikárius l. János
– püspökség 200, 241, 375, 763
– sublector l. János
– Szt. Péter apostol-oltár és rectora

286
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veszprémi Szt. Péter apostol-oltár
rectora l. Demeter

veszprémvölgyi (Vallis Vesprimien-
sis, ma Veszprém része, Veszp-
rém m.) Boldogságos Szűz-kon-
vent és apácái 689, 690, 716,
739, 744

– apátnő l. Viola
Vesszős (Vezeus, Vezzeus, Wez-

zeus) mester, Imre fia, Töttös
fr.-e, zólyomi comes, becsei 42,
198, 223, 222, 224, 225, 434,
492, 526, 540, 615, 616, 663,
664, 697, 707, 709

Vetés (Vetes), ma Vetiş, Ro.
(Szatmár m.) 326, 669

vetés 232, 429, 430
Vetes l. Vetés
Vetus Buda l. Óbuda
Veyceh, fia János 665
Vezekény (Vezekyn, Wesekin, We-

zeken), ma Garamvezekény,
Lekér (Hronovce) része, Sz.
(Bars m.) 198, 418, 434, 487,
664

– (Wezequin), ma Pozsonyveze-
kény, Vozokany, Sz. (Pozsony
m.) 16

Vezekyn l. Vezekény
Vezeus l. Vesszős
Vezprimium l. Veszprém
Vezzeus l. Vesszős
Vezseny (Vesen) (Külső-Szolnok

m.) 215
Vgal l. Ugal
Vgrin l. Ugrin
Vgroch l. Ugróc
viasz 75, 253
viceofficiális l. Bálint, Heydich fia
Vid (Wyd), fia György, örsi 82
– (Vyd, Wyd), fia Jakab 710, 743
Vid (Wyld, Vyld), (Veszprém m.)

56
Vienna l. Bécs

Vigand l. Vigánt
Vigánt (Vigand), ma Vigántpetend

(Zala m.) 521
villa Calidarum aquarum l. Hévíz
villa Marcellii l. Marcelfalva
villa Marci l. Márkfalva
villa Marie l. Máriafalva
villa Nicolai l. Miklóstelke
villa Ursi l. Medvefalu
Villacompositum-i Szűz Mária-

egyház apátja 178
Villanova, ma Villeneuve-les-Avi-

gnon, Fro. 263, 265, 266, 300,
301, 322, 331, 334, 335, 336,
337, 338, 351, 384, 396, 412,
413, 417, 422, 442, 443, 457,
458, 459, 533, 551, 556, 557,
558, 559, 568, 569, 570, 571,
572, 573, 574, 575, 576

villicus l. Demeter; Fülöp, Márk fia;
István; Jakab comes; János, Ja-
kab fia; János, Mike fia; kap-
roncai, Mihály, Tamás fia; patai

Vilmos (Gyllermus) S. Maria in
Cosmedin-egyház bíboros dia-
kónusa, esztergomi kanonok,
titeli prépost 26, 46, 263, 265,
422, 442, 453, 561, 633, 634

–, Henrik fia, spayeri kanonok,
Berzaberii-i egyház, koppen-
bachi 334

–, pannonhalmi apát 31, 719
–, Tusculanum-i püspök 88
Vinam (Vynam), hn. 555
Vincent (Vyncentius), Miklós co-

mes fia, perényi 346, 770
Vinchlo (Vynchlo), Pál fia, péter-

mezei 148
Vinchlo l. Vynchlo
Vind, László fiainak: Miklósnak és

László jobbágya 204
vinidator l. szőlőadó
Vinna (Wynna), ma Vinné, Sz.

(Ung m.) 57



640

Viola (Vyola) veszprémvölgyi apát-
nő 739, 744

Visegrád (Wissegrad, Wyssegrad)
162, 275, 707, 709

Visinio l. Visnyó
Visk (Vysk), hn. 528
Visnyó (Visinio) Višňové, Sz.

(Gömör m.) 146
Visó (Wysso, Viso), folyó 342
Viso l. Visó
Viszák (Vyzaak) (Vas m.) 274
Viszló (Wyzlou), hn. 270
– (Vyzlou, Viszlava), ma

Kisvajszló, Vislava, Sz. (Sáros
m.) 531

Vitalis, fia Balázs 673
Vitány (Vythan), vár (Fejér m.) 258
vitányi várnagy l. Miklós, Domon-

kos fia
Vitéz (Vytez, Wytez, Nagy-, Kis-),

ma Vit’az és Ovčie, Sz. (Sáros
m.) 148, 256, 346, 544, 770

Vitius, fia Máté 526
Vitk (Wyth) (Bars m.) 450
Vitus (Wytus), volt nyitrai püspök

355
Vitya (Wythya, Vycha), elpusztult

település a mai Gamás közelé-
ben (Somogy m.) 371, 703

vityai Szt. Kereszt-egyház 371
Vizak l. Viszák
Viszák (Vizak) (Vasvár m.) 25
Vizsoly (Vysul), elnéptelenedett te-

lepülés Szamosdara közelében,
Ro. (Szatmár m.) 373

Vjuar l. Újvár
Vkurd (Wkurd), hn. 663
Vlman Pibruntl, újbányai esküdt

125
Vndotelek l. Ondótelek
Vng l. Ung megye; ungi főesperes
Vngh l. Ung
Vngh l. ungi főesp.
Vodaz l. Vadász

Volfhardus (Wolfhardus) comes
537, 539

Volkó l. Valkó megye
Volkow l. Valkó
Volkowar l. Valkóvár
Vorbou l. Varbók
Vorbouch l. Varbók
Vos l. Vas Miklós
Vosuar l. Vasvár
Vosvar l. Vasvár
Voya l. Vaja
Voyhna, fia Iván 524, 612
Vők (Welk), ma Vlky, Sz. (Pozsony

m.) 754
völgy 52, 53, 272, 294, 347, 372,

466, 497, 532, 555, 586, 591,
615, 616, 672, 702, 756

Vörös (Rufus) Ábrahám (Abraam),
fiai: Lőkös, Ábrahám, András
és János, cseklészi 685

– (Rufus) István mester, pécsi ka-
nonok 290

– (Ruphus) István, rozgonyi László
fia Péter és János fia László
megbízottja 657

– (Rufus) János, biri jobbágy 688
– (Rufus) János, fia Fülöp 127
– (Rufus) János, kállói jobbágy 701
– (Rufus) László, István fia, speciá-

lis nádori kiküldött, viszlói 270
– (Rufus) László, Pál fia, pécsváradi

206
– (Rufus) Mihály mester 732
Vörösalma (Weresalma ), ma Čer-

venica pri Sabinove, Sz. (Sáros
m.) 497

Vrbascharewy (Vrbochanreui, Vr-
bochanrucy, Vrbothareiche,
Wrbochanreui), hn. (Vasvár m.)
23, 167. 168, 238, 313

Vrkuta l. Úrkút
Vrmand l. Ormánd
Vrs l. Örs
Vrus l. Oros
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Vycha l. Vitya
Vychow 612
Vyd l. Vid
Vyfolu l. Újfalu
Vyfolw l. Újfalu
Vyhel l. Újhely
Vylak l. Újlak
Vyld l. Vid
Vylermus l. Vilmos
Vyliam, fia János 483, 786
Vynam l. Vinam
Vyncentius l. Vincent
Vynchlo (Vinchlo), erdő tulajdono-

sa 281
Vynchlo l. Vinchlo
Vyola l. Viola
Vysk l. Visk
Vysul l. Vizsoly
Vytemer l. Itimer
Vytemerius l. Itimerius
Vythan l. Vitány
Vytomerius, fia Koylo, a Ratetchy

nemzetség tagja 410
Vyzaak l. Viszák
Vyzlou l. Viszló
Vyzoka, hegy 36
Vzkou l. Oszkó
Vzma, hn. 657
Vzur l. Úszor

W

Waal l. Vál
Wac l. Vác
Wach l. Vác
Wachy l. Vác
Wachy l. Váci
Wag l. Vág
Wagath Balázs 293
Wagh l. Vág
Wagmellyky l. Vágmellék
Wakon, Domonkos fia, csatári 799
Walch l. Vát
Walka, hn. (Pozsony m.) 349
Walkow l. Valkó

Warad l. Várad
Warada l. Várda
Waradinum l. Várad
Waradinum Petri l. Pétervárad
Warazlou, hn. (Somogy m.) 682
Warda l.Várda
Warisa, fia István, blinjai 85
Warkun l. Várkony
Warsad l. borsodi főesperes
Wary l. Vári
Was l. Vas
Wasad l. Vasad
Wassyan l. Varsány
Wastyan, hn. 79
Wasuar l. Vasvári
Watna, hn. 162
Wayk 743
Wazul l. Vászoly
Wazwl l. Vászoly
Wbul l. Ubul
Wduarhel l. Udvarhely
Wdwornuk l. Udvarnok
Wecherkfalua l. Vecserkfalva
Weed l. Véd
Wegul, fiai: Loránd és Miklós 656
Wel l. Prunner (dict.) Wel
Welk l. Vők
Wencezlaus, mester, veszprémi ka-

nonok 286
Weresalma l. Vörösalma
Weresmart l. Veresmart
Werewcze l. Verőce
Werez l. Velezd
Werlere, hely 8
Werusto l. Verestó
Wesekin l. Vezekény
Wesprim l. Veszprém
Wesprimium l. Veszprém
Wesszős (Wezseus, Wezzeus), zó-

lyomi comes 232, 350
Wez, erdő 342
Wezeken l. Vezekény
Wezequin l. Vezekény
Wezeui potok, víz 294
Wezzeus l. Vesszős
Wezseus l. Vesszős
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Wgacha l. Ugocsa megye
Wgal l. Ugal
Wgh l. Ug
Wgrinus l. Ugrin
Wihfel, hn. 585
Windischgretz l. Slovenj Gradec
Wiskonus (Wyskonus), cseh 724
Wissegrad l. Visegrád
Wizzamos, folyó 201
Wlcheta, fia Mathey, blinjai 85
Wlchk, fia Jakab 8
Wlchnipothok, víz 293
Wlkan, (Castellan) dict. Péter offi-

cialisa 466
Wlko l. Valkó megye
Wlkozlaus, András fia, Ratetchy

nemzetség tagja 410
Wlseu (Wlsew, Wlsou), hn. (Nyitra

m.) 724
Wlsew l. Wlseu
Wlsou l. Wlseu
Wlueng l. Harsundorphar Wlueng mes-

ter
Wluesfolua l. Ölyvesfalva
Wngh l. Ung m.
Wngh l. ungi főesperes
Wodaz l. Vadász
Wodycha l. Vodića
Wolfardus l. Volfhardus
Wolfger, fia János 620
Wolfhardus l. Volfhardus
Wolkan, Benedek fia, lelóci 746
Wolko l. Valkó
Wolkolch l. Valkóc
Wolkou l. Valkó
Wolkow l. Valkó
Wolphardus, somogyi perjel 371
Wonysnicha (alio nomine Morga-

nowch), birtok (Körös m.) 498
Woos l. Vas Miklós
Worbou l. Varbók
Wos l. Vas
Wosad l. Vasad
Wossyan l. Varsány
Wosuar l. Vasvári
Woswar l. Vasvár

Woyuoda, fia Benedek 796
Wozyn, hn. 777
Wrachcha, régi út 65
Wrathna, hn. 358
Wrbochanreui l Vrbascharewy
Wreh, hn. 25
Wrgendrüzzel 260
Wrs l. Örs
Wrtaua, tó (Szabolcs m.) 251
Wsra, folyó 298
Wtes l. Ötvös
Wyard, fia Hank 451
Wyd l. Vid
Wydyph (Vydyph) (Veszprém m.)

714, 808
Wyfalu l. Újfalu
Wyfalw l. Újfalu
Wyfolu l. Újfalu
Wyfolw l. Újfalu
Wylak l. Újlak
Wyld l. Vid
Wylok l. Újlak
Wyllyam, fia Miklós 128
Wynchlou, fia István, büki 239
Wynna l. Vinna
Wyskonus l. Wiskonus
Wysou, folyó 599, 750
Wyssegrad l. Visegrád
Wysso l. Visó
Wytez l. Vitéz
Wyth l. Vitk
Wythow, hn. 524
Wythya l. Vitya
Wytus l. Vitus
Wyuar l. Újvár
Wyuasar l. Újvásár
Wywar l. Újvár
Wyzlou l. Viszló
Wza l. Uza

Y

Yrug (Valkó m.) 185
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Ysalch asszony, dobai Beech fia
János özvegye 242

Z

Zaar (dict.) László, fia Miklós 593,
594, 614, 640

Zaaz l. Szász
Zaazd l. Sázd
zab 293
Zabakreek l Zsámbokrét
Zabar l. Szabar
Zaboch l. Szabolcs
Zabolch l. Szabolcs megye, szabolcsi

főesperes
Zábor (Zabor), ma Záborie, Sz.

(Turóc m.) 54
Zabor l. Zábor
Zabouch l. Miklós
Zabouch l. Szabolcs megye; szabolcsi

főesperes
Zabow l. Szabó
Zacha, fia [.....] 437
Zachy, hn. 225
Zador, fia István 546
Zágráb (Grécs, Zagrabia, Zagrabye)

139, 143, 183, 191, 207, 381,
382, 333, 339, 340, 352, 356,
359, 363, 387, 381, 382, 411,
436, 524, 536, 673, 736, 760

– egyházmegyei clericus l. János,
Staniloius fia

–, megye 624
zágrábi custos l. János
– egyházmegye 27, 84, 102, 183,

188, 191, 192, 207, 248, 624,
762

– kanonok 673 l. még l. Pelros Já-
nos, Péter

– káptalan 26, 85, 340, 358, 372,
387, 324, 356, 381, 382, 402,
410, 494, 601, 673, 674, 675,
704

– polgár l. Grubse Miklós
– prépost l. Jakab
– püspök 26, 29, 183, 288, 322,

413, 568, 575, 790-791 között l.
még László, Miklós

– püspöki alkancellár l. János
– püspöki vikárius l. Lukács, Mik-

lós
– székesegyház 381, 382
– villicus l. István
Zagrabia l. Zágráb
Zagrabye l. Zágráb
Zahar, ma Záhor, Sz. (Ung m.) 326
Zahkereztetheteu, hely (Veszprém

m.) 719
Zakald l. Szakál
Zakales l. Szakállas
Zakul l. Szakoly
Zala, megye 67, 108, 200, 332, 343,

473, 474, 475, 522, 587, 642,
666, 680, 705, 718, 739, 792

– – hatósága 445, 447, 516, 566,
587

–, folyó 543
zalai alispán l. Baso; Miklós
– apát l. Miklós fr.
– comes l. István, Mikcs bán fia
– Szt. Adorján-monostor konventje

200, 343, 566, 587, 665
Zalanch l. Szalánc
Zalatna l. Szalonta
Zalchaza l. Szalócháza
Zalochhaza l. Szalóc
Zanizlo l. Szaniszló
Zantho l. Szántó
Zanthou l. Szántó
Zanthow l. Szántó
Zantou l. Szántó
Zára, város, ma Zadar, Ho. 344
Zarazersytua, (Bars m.) 591
Zarberen l. Szárberény
Zarberyn l. Szárberény
Zarhegretha, rét 605
Zarka l. Szarka
Zaruad l. Szarvad
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Zathmar l. Szatmár
Zathmar l. Szatmár m.
Zathmar l. Szatmári (dict.) János
Zathmar l. Szatmári (dict.) Péter
Zaua l. Száva
Zawa l. Száva
Zaz l. Szász
Zaz l. Szászváros
Zazd l. Százd
Zbugya l. Izbugya
Zbugya, ma Zbudza része, Sz.

(Ung. m.) 74
Zebechke l. Sebechke
Zebehlib l. Szebelléb
Zech l. Szécs
Zech, fia Jako 648
Zechelnecz, hn. 806-807 között
Zechod l. Szecsőd
Zechun l. Zétény
Zechyn l. Szécseny
Zeckwyz l. Zekviz
Zeckwyz, folyó 750
Zedliche l. Szedlice
Zeech l. Szécs
Zeekmal, hegy 124
Zeeky l. Széki
Zeer l. Szer
zefer l. szövet, szürke
Zeged, hn. (Abaúj m.) 753
Zegnie, hn. 46
Zegy, hn. (Győr m.) 738
Zeke l. Szőke
Zekel, fia Péter, bereti 753
Zekul (dict.) István, fia Miklós 502
Zekviz (Zeckwyz), folyó 599, 750
Zele, Kukepus-i 480
Zeleste l. Szeleste
Zelesten l. Szelestény
Zeleus l. Szőlős
Zellru, birtok (Bars m.) 526
Zelna, folyó 673
Zelnavásárhely (Forum Zelna), Csü-

törtökhely (Zelina), Ho. (Zágráb
m.) 363

zelnavásárhelyi villicus l. Demeter
Zelniche l. Szelnice

Zeme, fia Imre 714
Zemel l. Szemely
zemerekfa l. fa
Zemerkus, hegy 342
Zemeth l. Szemet
Zemlen l. Zemplén megye
Zemlin l. Zemplén megye és zempléni

főesperes
Zemly Kustow, tó 397
Zemlyen l. Zemplén megye és zempléni

főesperes
Zemlyn l. Zemplén megye és zempléni

főesperes
Zemplén (Zemlen, Zemlin, Zem-

lyen, Zemlyn) megye 28, 29,
74, 123, 235, 528, 592, 677,
696, 718

– – hatósága 592, 677, 696
zempléni (Zemlin, Zemplyn, Zep-

lin) főesperes l. András, Deme-
ter fia; János, Demeter fia; Pé-
ter, Bego fia; Péter, Demeter fia

– alispán l. Péter, Merse
– comes l. Tamás, András fia
– szolgabírák 528
Zemplyn l. zempléni főesperes
Zench, fia Miklós 214
Zenche l. Csente
Zendomonkus l. Szentdomonkos
Zendoth, hn. 476
Zendy l. Szend
Zenegetw l. Rekenyeújfalu
Zenga (dict.) Péter, fia Pál, vetési

326
Zengiurgh l. Szentgyörgy
Zenkyral l. Szentkirály
Zenmargitaazunfalua l. Szentmargit-

asszonyfalva
Zenmargithazunfalua l. Szentmargi-

tasszonyfalva
Zent Iwan l. Szentiván
Zenth Iakab l. Szentjakab
Zenthandurias, hn. (Zala m.) 642
Zenthbeneduk l. Szentbenedek
Zenthdemeter l. Szentdemeter
Zenthelye l. Szentillye
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Zenthgeorgh l. Szentgyörgy
Zenthgyurgh l. Szentgyörgy
Zenthgywrgy l. Szentgyörgy
Zenthkyral l. Szentkirály
Zenthlazlou l. Szentlászló
Zenthmargaitaazunfalua l. Szentmargit-

asszonyfalva
Zenthmargitaazunfalua l. Szentmargit-

asszonyfalva
Zenthmargytaazzunfolua l. Szentmar-

gitasszonyfalva
Zenthmarthon l. Szentmárton
Zenthmartinum l. Szentmárton
Zenthmartun l. Szentmárton
Zenthou l. Szántó
Zenthpal l. Szentpál
Zenthpeter l. Szentpéter
Zenthpether l. Szentpéter
Zenthstephan l. Szentistván
Zenthystfan l. Szentistván
Zentkyral l. Szentkirály
Zentmihal l. Szentmihály
Zentmychal l. Szentmihály
Zentmyhal l. Szentmihály
Zepethnek l. Szepetnek
zepfa l. fa
Zephauas, hegy 342
Zeplin l. zempléni főesperes
Zerechen l. Szerecseny
Zeredahel l. Szerdahely
Zerep l. Szerep
Zerethua l. Szeretva
Zeretua l. Szeretva
Zerk l. Szerk
Zery l. Szeri
Zerye fia András 502
Zétény (Zechun), ma Zatín, Sz.

(Zemplén m.) 637
Zeuke l. Szőke
Zeulche l. Szelce
Zeuldwar l. Zöldvár
Zeules l. Szőlős
Zeuleus l. Szőlős
Zeulus l. Szőlős
Zeurin l. Szörény
Zeurind l. Szörénd
Zeurinum l. Szörény

Zeurus l. Szőrős
Zeurynum l. Szörény
Zevrus l. Szőrös
Zewke l. Szőke Péter
Zewlus l. Szőlős
Zewrinum l. Szörény
zil l. fa
zirci (Zyrch) apátság és apátja 420
Ziunye l. Szinye
Zlaushaza l. Szlavos
Zoárd (Zoward), András fia 805
– (Zouard), fia Domonkos c. 53,

347, 532
– (Zoward), fia György 431
zobori (Zubor, Zoborium) Szt. Ipolit

vértanú-monostor konventje és
apátja 42, 335, 495, 746

Zoborium l. Zobor
Zobouch l. Szabolcs
Zoda, fia Péter, Zurthyne-i 62, 122
Zolium l. Zólyom
Zolk, Berk falubeli senior 702
Zolnuk l. Szolnok megye, szolnoki

főesperes
Zolok l. Szalók
Zolouk l. Szalók
Zoltán, fia Jakab, geszti 682, 703
Zolum l. Zólyom
Zólyom (Zolyun, Zolum, Zolium,

Zolyum) megye 107, 198, 223,
232, 278, 350, 403, 691

Zólyomi comes l. Vesszős
Zolyum l. Zólyom
Zolyun l. Zólyom
Zombathaza l. Szombathely
Zombathel l. Szombathely
Zomlyoy (dict.) Pál, az egri kápta-

lan famulusa, a királyné tarpai
officiálisa 500

Zomos l. Szamos
Zomot, Neostus fia 746
Zomus l. Szamos
Zonga (dict.) Péter, fia Pál, vetési

669
Zonok l. Szolnok
Zonuk l. Szolnok
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Zopi, hn. 738
Zopothnycha, folyó 702
Zoruad l. Szarvad
Zoruod l. Szarvad
Zorwad l. Szarvad
Zothmar l. Szatmár
Zouard l. Zoárd
Zouk, fia Jakou 361
Zoward l. Zoárd
Zozabo (dict.) Jakab, fiai: Miklós és

János, mérei 197
Zöldvár (Zeuldwar), elnéptelenedett

település a mai Galgóc közelé-
ben (Nyitra m.) 724

Ztanizlaus, Izsák fia, Felső-
Ztaynycha-i 272

Ztankoch l. Sztankóc
Ztara, erdő 148
Zthankowzdenach, árok 293
Ztharomesthisthe 293
Zthrwga, birtok 358
Zubogy (Zubod) (Gömör m.) 493,

501
Zubor l. Zobor
Zubud l. Zubogy
Zuchaffeulde, föld (Pozsony m.)

397
Zudar l. Cudar
Zudor l. Cudar
Zudunapataka 752
Zuha l. Szuha
Zuhodol 8
Zulnok l. Szolnok
Zungur (dict.) István, István fia, da-

monyai 415
Zunyogh (dict.) László 287
Zunyzlo, fia Damianus 738
Zurk l. Zsurk
Zuronypataka, folyó 34
Zurthyne l. Zyuithyuk
Zwchak l. Szucsák
Zwrk l. Zsurk
Zygetfeu l. szigetfői főesperes
Zykzow l. Szikszó
Zyluas l. Szilvás

Zymota l. Szimota
Zynk l. Cenk
Zynywa l. Szinva
Zyrch l. zirci apátság
Zyuithyuk (Zurthyne), hn. 62, 122
Zsáka (Isaka) (Bihar m.) 805
zsámbéki (Sambuk) Keresztelő Szt.

János-monostor 512
Zsámbokrét (Zabakreek), ma

Nyitrazsámbokrét (Žabokreky
nad Nitrou), Sz. (Nyitra m.) 582

– (Sabekrek), ma Žabokreky, Sz.
(Turóc m.) 54

Zsédeny (Sedun) (Vas m.) 489
Zsid (Syd) puszta a mai Gelénes

közelében (Bereg m.) 240, 360,
456

zsidó l. Izdrael
Zsidófölde (Sydafelde), ma Vasvár

része (Vas m.) 747
Zsigra (Sygra), Žehra, Sz. (Szepes

m.) 10
zsinat 204, 221, 302, 577
Zsitva (Sithua, Sytua) folyó 11, 591
Zsupapáti (Supch, Suhpth) puszta

Hernádcsány (Čaňa) közelében
(Abaúj m.) 632

Zsurk (Gurk, Surk, Swrk Zurk,
Zwrk) (Szabolcs m.) 35, 89,
251, 305

[...] káptalan 58
[...], fia Dezső 110
[...], fia János 24
[...], fia László, nagysemjéni nemes

643
[...], fia Mihály 309
[...], fia Miklós 310
[...], fia Péter 79
[...], fiai: István és Miklós, ábrahámi

522
[...], Imre fia 24



647

[...], Jakab fia, vasvári alispán,
Loos-i 25, 59

[...], Zacha fia, Anna apja 437
[...]ti, fia János 796
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